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India erkent Bangla Desj
als natie

Volgens de Indiaseradio heeft het In-
diase lage. vandaag tijdens een groot
offensief uitgestrekte gebieden in de
sectoren Fend. Sylihet en Cotmilla in
OostHPakistan veroverd. Stad na stad
zou in handen van de Indiërs vallen.
Een Indiase woordvoerder maafct-
vanmorgen melding van een grote
Pakistaanse aanval in het gebied van
Akhoor in Kasjmier. Oe aanval zou
door de Indiërs zijn afgeslagen.

NEW DELHI/RAWALPINDI, maandag (Reuter, NV
Times, VPI) — India heeft vandaag Oost-Pakistan (Bangla
Desj) erkend als onafhankelijke natie, waarna Pakistan de
diplomatieke betrekkingen met New Delhi heeft verbroken.
Tegelijkertijd dringen Indiase tanks en infanteristen, in
samenwerking met de Bengaalse vrijheidsstrijders, steeds
verder het Oostpakistaanse gebied binnen.

Premier Indira Gandhi kondigde de erkenning van een on-
afhankelijk Bangla Desj, die officieel tot doel heeft de terugkeer
van de miljoenen Pakistaanse vluchtelingen mogelijk te maken,
onder luid gejuich in het parlement van New Delhi aan. Kort
tevoren had een heftig debatterende Veiligheidsraad geen over-
eenstemming weten te bereiken over een resolutie betreffende een
wapenstilstand tussen de strijdendepartijen.

Voor zover bekend bestaat aan de grens van India en West-
Pakistan een evenwichtssituatie, waarby troepen van beide landen op
enkele plaatsen eikaars grondgebied zijn binnengedrongen.

1 VEILIGHEIDSRAAD
ONMACHTIGI ONS COMMENTAAR
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Gemotoriseerde Indiase troepen trekken de Oostpakistaanse grensplaats Darsana ten noordwesten van Jessore
binnen nadat Pakistaanse militairen waren gedwongen zich terug te trekken.

Hulpactie
Nederlandse
Rode Kruis
(Av£f HAAC maandag
K_ï >_- -_ Hat Nederlandse«ode Kruis gaat hulp bieden
„_n de slachtoffers van hetconflict tussen India en Pa-n_S?-. Y-adaaff zou al eenPartij Mifuusvloeistof met bij-
«enorende apparatuur voorw>eüiening en bloedtransfusie-bessen naar Genève wordengevlogen. Hiermee is een be-drag gemoeid van enkeleHonderdduizenden guldens.

Deze hulpactie is een ge-*oig van een dringende op-roep van het Internationale«ode Kruis, die zal zorgdra-gen voor het transport van de"u}Pgoederen naar India enPakistan. Het Nederlandse«"ode Kruis heeft tevens be-sloten het gironummer 777open te stellen ten behoeve■van de hulpactie voor de ' 9slachtoffers van het conflict.
Er is nog geen beslissinggenomen over evacuatie vanvrouwen en kinderen van het-Nederlandse ambassadeperso-neel iii Pakistan. De ambassa-deur heeft opdracht gekregen_l_'..u_es met bevriende mo-"ndheden naar eigen inzichtw handelen.

i h,m doen op■vn vluchten naar het Verre"oster, de steden Karatsji,
en New Delhi niet

w_wi. aan- vanaf Beiroetï»,,?1 een meer zuidelijke
U-"le. ?\aar Bangkok gevlogen
Z_tr J»3 gebruik wordt ge-
vT*fKt van de luchthavens
lombo mbay' Madras en Co_

Zeeslag
De belangrijkste militaire ontwik-kelingen van net afgelopen weekein-de waren:

" Voor de haven van de West-pakistaanse stad Karatsji werden vol-gens India zaterdag twee van de vijfPakistaanse onderzeebootjagers eneen vrachtschip tot zinken gebracht.
Ook zou een Pakistaanse onderzee-boot zijn aangevallen. Het was deeerste zeeslag die de Indiase marine
in zijn geschiedenis heeft geleverd.
& De Indiase luchtmaarschalk H. C.Dewan heeft gisteren meegedeeld datIndia „de volledig* heerschappij"
beeft in het luchtruim boven Oost-Pakistan. Volgens buitenlandse waar-nemers zou dit betekenen dat de70.000 man Pakistaanse troepen ge-
heel verstoken zijn van aanvoer van
versterkingen en materieel mede
door de blokkade van de haven van
Tsjittagong door de Indiase marine.

De Indiase regering heeft bekend-
gemaakt dat de Indiase strijdkrach-
ten vanaf vandaag schepen van neu-trale landen die zich in de haven van
Tsjittagong bevinden zullen aanval-
len.

Het Indiase leger heeft vanmorgen
een beroep gedaan op de Pakistaanse
militairen in Oost-Pakistan zich over
te geven om verder bloedvergieten te
voorkomen. De Indiase generaal-ma-
joor Jacob, bevelhebber in het oos-
ten, zei vanmorgen dat hij „er veelPakistaanse overlopers zouden ko-
men maar dat de vijand op dit mo-
ment nog vastberaden vocht."

Z.-KOREAVREEST
EEN INVAL
»V JSL > maandag (Reuter, UPI,
Noent inesK — President Parkk ao<L"nee. va«. Zuid-Korea heeft
tet feit hT:Vld af«eko_di_d wegens
*°ntei_* ** land ..wordt geoon-
Be de n ♦ met een ernstige situatie
Nd-R„-I MMlale veiUgheid bedreigt."
borden f? zou *P het staan te

'eke v„ m,nen'-'ev*,len door ..fana-->o«rdkoreanen".
van de presi-an. tl k

l, .-Nöord-Ko. ca vlier maan-Ln g:n,nen in december, „de
ai." s;%en ,'h-t zuiden zou opvoe-

besprekingen in Pan-
■t» IW-.fan de di-marcatielijn tos-
>©nd " en Zuid-Korea zijn ge-au-ustus, zouden 198■R«ien^^n'en Zud-Korea hebben
??k ImÏÏ Z"Suen' v° _ems president
le aanX ihu"di-e toestand erg open Oiravond van ih-t uitbre-
e eaanse oorlog in 1950.Vo«nbe_^^o,reanen souden aiaha tot de v_n-°? e&n inval", nu Chi-. ae VN is toegelaten.

Jessore
Een woordvoerder in New Delhiheeft gezegd dat het Indiase leger de

strategisch belangrijke Oostpakis-
taanse stad Jessore, die fanatiek
wordt verdedigd door het Pakistaan-
se leger ongemoeid zal laten en zich
zal toeleggen op het veroveren van
het achter de stad liggende gebied.

Volgens een Pakistaanse verkla-
ring die gisteravond in Rawalpindi is
uitgegeven staat Pakistan niet afwij-
zend tegenover een vreedzame oplos-
sing van de oorlog zolang zijn onaf-
hankelijkheid zou worden gerespec-
teerd.

Vijf Britse journalisten zijn zater-
dag in de Indiase stad Bangaon in
het grensgebied met Oost-Pakistan
gearresteerd op grond van overire-

ding van de wet op de noodtoestand.Znj zijn overgebracht naair een ge-
vangenis in Calcmtta.

Indiase militairen maken bij de bevoorrading van hun troepen in Oost-
Pakistan ook gebruik van pakezels.

PRODUKTIE
VW LAM-
GELEGD
DOOR
STAKING

(Van onze correspondent)
BONN, maandag. — Als gevolg

van de métaalstaking in Baden-Württembeng beginnen nu deWestduitse autofabrieken té slui-
ten. Bij Volkswagen in Wolsbu-rg
wordt de productie om half eü'vanavond stilgezet. Bij BMW 'inMünchen is het wenk zaterdag algestaakt.

Ford zegt nog te kunnen doorwerken
tot vrijdag aanstaande. Opel heeftcm ten-mijn voor .luiting .ge-
noemd.

De aulofabrieken hebben geen on-derdelen meer beschikbaar door deStaking in de toeleveringsbedrijven
Andere fabrieken — Daimler-Benzen Por-che — waren al eerder zelfdoor de staking getroffen.

In de metaalstaking, waar nu bijnaeen haif mdjoen arbeiders op
straat staat — 140.000 staken, derest is uitgesloten — begint nu debeslissende fase in een speciale be-middeliog;procedu;e. De vakbondeist au nog 7,9 procent meer loonde werkgevers hebben hun bod tot6 procent venhood. Deze bemidde-ling begon op 1 december.

Los van de metaalstaking staat eenbesluit tot werktijdverkorting, datVolkswagen in overleg met dé on-dernemingsraad heeft genomenDit gaat in januari in. De werktijd-
verkorting bij Volkswagen is ver-oorzaakt door dalende vraai" naarauto's in Duitsland zelf en door ex-portjmoei]''jkiheden als gevold vande monetaire -crisis.

Trouwkoetsier reed
onder invloed

ROTTERDAM. maandag
(ANP). — De Rotterdamse poli-
tie arresteerde zaterdagmiddag
een 39-jarige koetsier, die onder
invloed van alcohol zijn trouw-
koets door het drukke verkeer
trachtte te loodsen. De man
bleek op een huwelijksreceptie
iets te diep in het glaasje te heb-
ben gekeken.

Ontsnapte na vijf
dagen gepakt

GRONINGEN, maandag!
(ANP). — De 34-jarige C. P., die 1
vorige week maandag uit de Van 1
Mesdagklüniek in Groningen ont- 1
snapte, is zaterdagnacht bij een |
verkeerscontrole in Velsen aan- 1
gehouden. De man — die als ge- i
vaarlijke wordt beschouwd — |
verzette zich niet tegen zijn ar- 1
restatie.

Brand in casino
van Montreux

MONTREÜX, maandag (Reu-j
ter). — Het casino van Mon-6
treux, een van de belangrijkste
toeristische attracties aan het
Meer van Genève, is zaterdag
bijna geheel door brand ver-
woest. De brand brak uit in een
lichtinstallatie, vlak nadat een
popconcert was geëindigd.

Derde Franse
kernonderzeeër

PARIJS, maandag (DPA). —
De derde Franse kernonderzee-
boot is zaterdag in Cherbourg
van stapel gelopen. Er wordt nog
aan twee kernonderzeeërs ge-

bouwd. De schepen zullen met
atoomraketten worden uitgerust.!

Vier pinken ernstig
mishandeld

TILBURG, maandag (ANP)

— Onbekenden hebben in Til
burg vier pinken met stokken o
ijzeren staven zo ernstig mishan
deld, dat ze waarschijnlijk moe
ten worden afgemaakt. De die
ren stonden in een schuur op eeJ
weiland. Van de daders ont
breekt ieder spoor.

Olie uit vernielde
leiding in beek

VENLO, maandag (ANP). -5
Vernieling van de olieleidinfl
naar een tuinderskas heeft hel
afgelopen weekeinde' de Rijnl
beek bij Venlo ernstig vervuilen
Leden van de dierenbescherming
zijn gisteren de hele dag bezijfl
geweest met olie besmeurde wal
tervogels te redden.

Gangsters bij
Manilla gedood

MANILLA, maandag (AFP)I— De politie van het Filippijn!
se dorp Pasay bij Manila heel
vier gangsters gedood die twel
dagen lang dertien mensen gel
vangen hielden. Tien andere lel
den van de commandogroep. dil
een losprijs voor hun gijzelaar!
eisten, zijn gearresteerd.

Vliegtuigen bleven
'kleven' na botsing

RALEIGH, maandag (AFP— Een straalverkeersvliegtui
kwam zaterdag boven de Amer
kaanse staat Noord-Carolina ii
botsing met een sportvliegtuii
dat enkele minuten lang aan he
grote toestel bleef „kleven" voo
het neerstortte. Beide inzitten
den kwamen om. Het verkeersvliegtuig liep geen schade va
betekenis op.

Zangeres Mary
Hopkin gehuwd

LONDEN, maandag (AFP) -_ DeBritse zangeres Mary Hopkin heeftzaterdagavond haar familie en ken-nissen meegedeeld dat zij d_ het hu-welijk is getreden met de platenpro-
ducent Tony Visconti. Dat was" altwee weken geileden in New Vonk inhet grootste geheim gebeurd.

SCHIETPARTIJ BIJ AUTO-CONTROLE

Lid van
Baader-
groep
gedood

(Van onze correspondent)

BONN, maandag. — Bij een schiet-
partij in West-Berlijn is dit weekein-
de de 24-jarige Georg von Rauch ge-
dood, een lid van de zogenoemde
Baader-Meinhofbende.

Het incident gebeurde bij een auto-
controle zaterdagmiddag. Toen een
politieagent een verdachte bestelwa-
gen wilde inspecteren — die als „ver-
kleedwagen" voor een roofoverval
zou dienen — openden inzittenden

van een andere auto, een Volkswagen
Variant, plotseling het vuur.

Volgens ooggetuigen werd van drie
kanten geschoten — door de politie
en door twee groepjes burgers. Er
zouden ongeveer 25 kogels zijn afge-
vuurd. De kogel, die Rauch dodelijk
aan het oog trof, is nog niet gevon-
den. Wie hem doodschoot — de poli-
tie of, in verwarring, een van zijn ei-
gen medestanders — staat nog niet
vast.

De agent, die de bestelwagen aan-
hield, werd gewond. Twee vurende
inzittenden van die wagen werden
door de andere auto meegenomen.
Ook zij zouden gewond zijn.

In Berlijn wordt intensief jacht ge-
maakt op de Baader-Meihofbende —een groep linksextremisüsehe des-
perado's — sinds onlangs in beslag
genomen wapenzendingen de politie
de overtuiging gaven dat de bende
zich hier heeft teruggetrokken. Ook
zouden verdere bendeleden in de
stad zijn gesignaleerd.

GEORG VON RAUCH

Weersverwachting

Rustig weer
Droog weer met af en toe zon,
maar in de nacht en ochtend
plaatselijk mist. Weinig wind.
Min. temp. om het vriespunt,
in het waddengbied rond 3 gra-
den.
Maxima morgen omsteeks 5 gra-
den.

Jordanië wil
Palestijns verzet
verder beperken

BEIROET, maandag (AP) — De
nieuwe Jordaanse premier Aluned
Lausi heeft verklaard dat hij vastbe-
sloten is de activiteiten van Pales-
tijnse guerrillastrijders in zijn land
sterk te beperken.

Lausi, die een week geleden de dn
Cairo vermoorde eerste-minister
Wasfi Tel is opgevolgd, verklaarde
in een interview met een Libanees
blad dal de Palestijnse commando's
op de oostelijke oever van de Joc-
daan geen 'nieuwe verste.kingen
meer mogen oprichten en voortaan
hun verzetsactiviteiten alleen nog
mogen uitoefenen in door Israël be-
zette gebieden.

Dinsdag
Zon op: 08.33; onder: Ki.3o

Maan op: 22.25; onder: 12.18

Woensdag
Aantal uren zon: o—2.
Min. temp.: 1 tot 5 graden bo-

ven normaal.
Max. temp.: van ongeveer nor-

maal tot 4 graden boven nor-
maal.

Kans op een droge periode van
minstens 12 uur: 95 procent.

Kans op een geheel droog et-
maal: 80 procent.

Normalen voor 7-11 dcc.: ma.\.:
6, min.: 2.

PROEF EENS 4 WEKEN

HET PAROOL
Neem nü een proefabonnement van 4 weken voor
slechts/2,94

VOORDEELBON
PNoteert u mij voor een proefabonnement van 4 weken voor slechts ’ 2.94.
Zonder tegenbericht kunt u mij daarna als abonnee noteren.

Olk wil direct een vast abonnement en ontvang de krant de eerste 14 dagen
gratis.
Ik betaaip per week/CJ per kwartaal, na ontvangstvan uw acceptgirokaart.
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Adres:

Woonplaats:
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AMSTERDAMS DAGBOEK
De grote vergissing, die Bijlmer heet

CASSANDRA kreeg de gave
de toekomst te voorspellen,

met de nogal frustrerende bij-
komstigheid, dat niemand haar
:ou geloven.

Van het begin af aan heb ik
het Bijlmermeerplan verwe-
zen naar de steriele bedenk-
sels, die te weinig rekening
houden met wat de mens totmens maakt, die tè zeer buiten
de werkelijkheid staan, die
leiden tot onherstelbare fou-ten als deze Kafkawijk,
waarin geen mens, buiten
staande, zijn eigen woning
herkent, waarin alle schoon-
heid door een protserige
schaalvergroting is uitgeban-
nen — en die nu eigenlijk
voor normale bewoning onge-
schikt blijkt.

Wat kan beplanting hier
nog redden? Tegen deze hoge,
eindeloze gevels wordt elke
boom een heestertje: groen
kan de wijk niet worden.

Langs de grote dwarsver-binding staan nu de garages,
die een jonge architect tegen-
over mij „uitwerpselen van in
beton verstikte tekenaars"
noemde — wie heeft ooit er-
gens in deze stad iets grovers
gezien dan deze grauwe neer-
kwaksels, waar tussen het
verkeer zich voortspoedt als
door een fabriekswijk, zoals
het Duitse expressionisme die
in de jaren van twintig ont-
wierp voor films als Fritz
Langs „Metropolis"? Scheve
monsters, waarachter de la-
denkasten oprijzen, waarin de
mensen voor zóveel geld wor-
den weggeborgen, dat er flats
zijn, die door vijftien tot
twintig personen worden „be-
woond

DE autofobie van de ont-
"rpers en van sommige

bewoners heeft de wijk vol-
slagen ontoegankelijk ge-
maakt voor bejaarden en in-
validen.

Onlangs hebben geestelij-
ken gewaarschuwd tegen de
vereenzaming van de bewo-
ners; wie hen bezoekt moet
straks elke keer als hij of zij
dat per auto doet (en anders
kan het vrijwel niet), daar-
voor betalen, een stuk discri-
minatie, dat uniek is in Ne-
derland.

En nü komen dan de huis-
artsen in het geweer tegen
wat zij een „onverantwoorde
situatie" noemen (ook die heb
ik voorspeld): ambulances
kunnen de flatgebouwen niet
tijdig bereiken.

„Een doeltreffende medi-
sche hulpverlening wordt be-
lemmerd, zo niet onmogelijk
gemaakt", aldus vijf medici.

Een voor een 28-jarige pa-
tiënt ontboden ambulance
was al na tien minuten op de
Karspeldreef — maar had
daarna meer dan een half
uur nodig om het flatgebouw
Kruitberg te bereiken: er
stonden auto's' op fiets- en
wandelpaden, die trouwens
toch niet door auto's mogen
worden bereden, voorts blok-
kades van betonnen palen en
blokken, die de gemeente in
grote getale om die gebouwen
heeft neergezet om auto's te
weren — dat die auto's ook
wel eens mensenreddende

ambulances zouden kunnen
zijn, is in géén van die hoof-den opgekomen ...

Ook de slechte bewegwijze-
ring speelde een rol — slechte
bewegwijzering?

Een eufemisme! Onlangs
heb ik in de Bijlmermeerwijk
een pakje uit Brussel afgege-
ven bij een daar wonende
Tsjechoslowaakse familie. Ik
heb vijftig minuten nodig ge-
had om die flat te vinden;
daarna heb ik tunntig minu-
ten rondgereden, alvorens ie-
mand mij een uitweg uit deze
betonwoestijn kon wijzen.

De arts Dercksen acht de
kans op calamiteiten groter
worden naarmate méér men-
sen naar dit PW-bedenksel
verhuizen; de arts Edgar
heeft al méér gevallen van
zulke ambulancevertragingen
gerapporteerd — „van. een

werkelijke reactie van de
wethouder was nauwelijks
sprake" ...

Wie in deze mensenkasten
b.v. een hartinfarct krijgt,
loopt een veel groter gevaar
daaraan te overlijden vóór
medische hulp hem kan be-
reiken dan wie in een nor-
male, met verstand ontwor-
pen woonwijk, woont, zegt
mij een medicus:

„Ik accepteer er trouwens
geen patiënten meer, omdat
ik het onverantwoord vind,
In geval van nood kan ik ze
nauwelijks, en 's nachts als
niemand je helpt zelfs hele-
maal niet vinden. Ik kan ook
geen uur voor een visite uit-
trekken. Dat een samenleving
zoiets overeind zet is een
schande voor God en de men-
sen."

’_ heb het allemaal voor-
speld. Maar ik ben bepaald

niet blij, dat ik zo gelijk
heb gekregen.

„Het zijn zulke gigantische
bergwanden", aldus Jeanne
M. Roos, die er onlangs was,
„daar tussen diepe bergklo-
ven, waarin de wind loeit.
Een nachtmerrie."

Wie een huisnummer zoekt
moet gebouw-in, gebouw-uit— nergens staan buiten aan de
ingangen duidelijke genum-
merde aanduidingen.

In geen land en geen stad
ter wereld heeft men woon-
complexen tot zulke mon-
sterachtige afmetingen opge-
blazen. Overal probeert men
menselijke proporties in het
oog te houden; het woord
„leefbaarheid" ligt in ieders
mond; iedere jonge mens, die
onderdak in de binnenstad
kan vinden, springt een gat in
de lucht van vreugde, omdat
hij daar intimiteit, geborgen-
heid, een gevoel van bescher-
ming, van eigen identiteit
vindt.

In zó'n tijd worden er, ik

heb er, helaas, geen. ander
woord voor, van mens en we-
reld vervreemde vakidioten
gevonden, die de alle indivi-
dualiteit ontkennende Bijlmer-
wijk hebben bedacht — èn
een raad die er ja tegen heeft
gezegd ...

Stelt u hier tegenover eens
het Zuid van Berlage! Ook
daar gevelwanden van straat
tot straat (b.v. de Churchill-
laan van Maasstraat tot
Scheldestraat, de Roosevelt-
laan). Maar hóeveel intiemer
van proporties, hóeveel beter
de verhouding van 'de hoogte
der bomen ten aanzien van die
gevelwanden, hóeveel nauwer
het contact met de winkelsec-
toren, hóeveel lieflijker —kortom: hóeveel bewoon-
baarder'.

Het ergste is echter het
gevaar, dat de bewoners
bedreigt: waar iedereen in de
stad binnen het kwartier kan
worden bereikt om naar een
ziekenhuis te worden ge-
bracht, moet men in de Bijl-
mer rekenen op drie kwar-
tier! Dat is méér dan genoeg
tijd om in te sterven.
m iiuiiiiwiiiiiiini m imimiiiiiHiimiiiiiniinmiiiimiinuiiiin

VOOR een effectieve be-
strijding van de milieu-

verontreiniging verdient het
overweging hogere em-
ployés van (vervuilende)
industrieën te verplichten
te gaan wonen in de woon-
kern het dichtst gelegen bij
het bedrijf, waar ze werk-
zaam zijn.

Stelling bij proefschrift
DR J. KORF
(Groningen).

20ste
verantwoording

ONTVANGEN voor de stichting
„Witte Bedjes Het Parool" bij

de Spaarbank voor de Stad Am-
sterdam: Mevr. S. Aalsmeer ’2,50,
C.J.S. ’ 2.50, C.A.T. Heemstede
’3,50, E.B.M. ’5. P. A. v. D. Mon-
nickendam ’ 5, mevr. W. M. M.-de
W. Bussurn ’5, Ch. L. Amstelveen

’ 5, S. B. Krommenie ’ 5, P. J. L.
’5, F. W. Oosterbeek ’5, R. E. S.

’ 5, dr H. G. H. Huizen ’ 5, J. H. te
N. Hilversum ’5, J. Z. Hengelo
f5. mevr. H. C. V. ’5, A. C. R.
Den Haag ’5, mej. C. Q. ’5, H. A.
v. L. Amstelveen ’ 10. S. de N.
Overveen ’ 10, mevr. E. C. H.-K.
Bergen ’ 10, A. v.d. Z. Amstelveen

’ 10, A. R. Heiloo ’ 10, H. H. J.
Haarlem ’ 10. dr H. W. v. P. ’ 10,
A. H. E. Amstelveen ’ 10, A. M. E.
Oegstgeest ’ 10, mevr. H. M. S.-E.

’ 10. W. C. K. Badhoevedorp ’ 10,
J. G. C. Leiden ’ 10, M. M Castri-
cum ’ 10, mevr. J. W.-K. ’ 10, Y. J.
K. Velsen ’ 10, J. W. W. Bussurn

’ 10. drs W. S. B. F. 's-Hertogen-
bosch ’ 10, prof. dr Th. R. Muider-
berg ’lO, M. A. v.d. W. ’lO. mej.
A. J. C. M. Neede ’ 10, A. M. L.
Arnhem ’ 10, H. M. Delft ’ 10, A.
H. v.d. V. ’ 10, C. L. Purmerend
’lO, S. J.-V. ’lO, mej. K. A. T.

’ 10. H. J. N. S. Gorredijk ’ 10, H.
H. H. Vijfhuizen ’ 10, H. v. E. Bar-
neveld ’ 10. H. M. Castricum ’ 15,
D. M. W. ’ 15, J. R. M. Castricum

’ 20, G. A. J. Haarlem ’ 25, M. v.
H. ’ 25, J. C. M. S. ’ 25, H. A. v. O.

’ 25, M. J. A. G. T. Muiderberg
’25, H. A. H. v. D.-T. Harde ’25,
mevr. L. B. v.K. ..muiden ’25,
mevr. M. D. ’ 25, D. J. v.d. H.
Zwolle f 25, M. J. de H. Schoonho-
ven ’ 30. J. H. Bergen ’ 50, M. J.
de H. ’ 50. Collecte zitting v.d.
lOOF Naarden ’33, L. A. ’6O
(Prijs muziek is troef). J. K. ’220
(Prijs muziek is troef), M. J. L.
v.d. H. ’2.50. J. J. K. Jr ’2.50,
mej. H. J. M. v.d. J. ’2.50. D. A.
P. ’3.50. J. G. ’5. mevr. G. N v
G Badhoevedorp ’5. J. K. L. v. S
’5, mevr. M. J. de H. de M. ’5.
W. L. v. E. Zaandam ’5, mej. H.
C. D. ’5, mevr. T. S. N. ’5, mei.
M. G. S. ’5, mej. A. A. ’lO. H. B.
Diemen ’ 10, D. de B. Zwanenburg
’lO, mej. L. B. Bussurn ’lO. G. D.
Oostzanerwerf ’ 10. J. W. M. ’ 10,
J. J. V. ’ 10, F. G. T. ’ 10, H. A. N.
’lO, mej. J. L. H. ’lO, mei. P. A.
de H. ’ 10, mei. E. de G. Haarlem

’ 10, mevr E. S. G. S. ’ 10, R. v.D.
Amstelveen ’lO, Th. J. D. Uit-
hoorn ’ 10, mevr. J. C. ’ 10. M. A.
C. Amstelveen ’ 10. M. C. M. O. S.
’lO. mej. J. H. J. ’lO. mej. T. K.
f 10. mevr. H. E K.-L Alphen a/d
Rijn ’ 10, P. J. M. ’ 10. J. N. ’ 10,
mevr. P. S.-N. ’lO, W. K. ’lO, L.
K. ’ 20, ir S. C de J. Amstelveen
’2O, J. C. v. F. H. ’2O, C. W. F. H.
’25, mei. J. N. W. Amstelveen
’25, H. S. Amstelveen ’25. mej. A.
M. P. Emmeloord f 25. C. W. V.
Amstelveen ’ 5, E. P. Bussurn ’5,
J. S. Wageningen ’ 10, mevr. J. M.
v. M. v. L. Dordrecht ’ 10. mevr.
M. W.-B. Bergen ’ 10, mevr. E. R.

.'veen ' '5 T _. '-rnc'p ’5O.
mevr. S. S. V. ’2,50. mej. T. v.d.
S ’ 15.

20e totaal ’35.307,91.

Het ongeluk thuis of op
straat: doodsoorzaak nr. 1
voor kinderen. Berg flessen
benzine e.d. zó op, dat uw
kleuter er niet by kan!

AGENDA

Amsterdam
THEATER

Folk Fair-port, Prinsengracht 232, 5 00:
Stadsschouwburg, 845: Amster-

dams Toneel: Interieur. Desmet. 6.30: Lure-

MI'ZIEK
De Suite, W. Parkweg. 8.15: Reger Trio.

BIOSCOPEN
Alhambra (tel. 236851) 2:13. 7. 9.30: The

181 Bellevue Cinerama itel. 2348T761.
2. 8: Le Mans (a.1.). Bio (tel. 252005). 7,
9 30: James Bond 007. Casino Royale (14)
wo. 2: De avonturen va.n Pietje Bell (a.1.).
Calypso i te.. 88327), 1.46, 4, 7-30. 9 45: Lo-

md other - 14). Capitol (tel.
23.777. 2, 7 15. 9.30: KM «hem all (18); wo.
2: Kara Ben Nemsi (al.). Ceintuur (tel.
743620!. 2. 7. 9.30: Btftdh Cassidy and the

4); wo. 2: Asterix en Clec-
patra 'al i. Centraal (tel. 245487), 1. 2.45,
4.30. 6.15. 3. 9.45: The divercee (18). Cineac
Damrak (tel 245648) 9.30. lil 30. 1.30, 3.30.
530. 7.30. 9.30: De moord vond gisteren

Cineac Reguliersbreestraat (tei.
243641 >, 9 30. 1130, 1.30, 3.30: Naar de Gox>-

:.d (a.1.); s_o, 7.30. 930: Da-
i inema West (tel. 1548B3). 8: Za-

n.Cinétol (tel. 722291), 2.15,
■4 Charlie (.18); dag. 00-15:

El Do wo. 2.15: Sjors en Sjirnmie
i rawneiland (a.l). City (tel.

5, 7, 9.30: Inspecteur Carella en

' ce mysterie (14). Corso (tel. 234391),
130. 3.45, 7, 9.30: Droom van een vrouw

besmet (tel. 55828) 00.15: He-t lijk van
de derde etage (18). Cine „D" (tel. 350828),
730, 9.30: Helzapopipin (18). Du Midi (tel.
723653) 2. 8: The comedians (18). Flora (tel.
230499). 2. 7. 9.30: De bende van ma Grie-
sr.m lê). Hallen (teljl80043). 7.30: Gejaagd
door 4): wo. 2: G_l'.ivers reizen

Kriterion (tel. 923133), 2.15, 7.45, 10:
Leidsepleintheater (tel. 235-09),

he heat of the nlght (13).
Luxor :9), 3.45, 7.15, 930: Dracula_ kemstein (14); wo. 1.30: De: (aJ.). The Movies (tel.
itSffi? VVR, Mysteries van het or-

.8). Nösgerath (tel. 230655), 1.30,
4 7, 930: Shane (.14). Plaza (tel. 231-13),
14». 3.45, 7.i15, 9.30: Wie een kuil graaft
voor een ander (a.1.). Rembrandtpleinthea-

!. 2_354_), 2-5. 7, 9.30: Blue Movie
248132), 7.15. 930: Brando

'.aard zaait de dood (14) Rialto (tel.
7. 9 30: Wacht tot het donker is. Flipper de dolfijn (aJ.) Roxy

__09). 1.30. 4, 7, 9.30: Murphy (14).
Royal itel 244144). 1.30, 3.45, 7. 9.30: Enge-

i.i de straat (f18). Stndio K (tel.
923133). 2.15. 7.30. 9.45: The go-between

Tuschinski (tel. 821633). 2.15, 7, 9.30:
Wat zien ik (18). Uitkijk (tel. 23T7460). 2,

■30: Le soufflé au coeur (18). Victoria
(tel. 157162) 8: Lawrence van Arabië (14);
wo 2: Batman en Robin Hood II in actie
(al).

Alkmaar
BIOSCOPEN. Cinema (tel. 12609): Wat

Hen ik (18). Harmonie (tel. 13641) 8: Wood-
stock (al). Rex (tel. 12429) 8: King Kong
ontsnapt (14): wo. 2.30: Micky Mouse jubi-
leert (al.). Victoria (tel. 13103) 8: Blue mo-
vie (18f.

Bussum
BIOSCOOP Palet 2, 8: De uil en de poes

(18i, wo. 2: Kara Ben Nemsi, de held van
de woeste balkan (a.1.). '

Eindhoven
BIOSCOPEN. Rembrandt (tel. 23458) 2,

4.15, 7, 9.15: Dust in the sun (18'). Chicago
(tel. 23767) 2, 4.15, 7, 9.15: Michael Strogoff
(14). Select (t. 22020) 2.30, 7, 9.15: Wat zien
ik (18). Parisien (tel. 24094) 2.30, 7, 9.15:
Heerser der eilanden (14).

Groningen
BIOSCOPEN: Beurs (tel. 24930) 2.30, 6.45,

9: Liefde onder zeventien (18). Camera
(tel. 37200) 2.30, 6.45, 9: Blue Movie (18).
Cinema (tel. 20310) 2.30. 6.45, 9.15-: The
whisky bar. Concerthuis (tel. 20433) 2.30.
6.45 9.15: Le soufflé au coeur (18). wn.De laatste Robinhood (a.1.). Grand
(tel. 20219) 2.30. 1. 9-15: Daniël (18). Studio
(37300) 2.45. 7, 9.15: End of the road (18).

Den Haag
TONEEL. Kon. Schouwburg (tel. 184450)

8.15: Haagse Comedie met „Schakels".
BIOSCOPEN. ApoUo (tel. H7260) 12 15.

2.30 7, 9 15: Bluee movie (18).Asta (tel.
11S200) 2.30. 7, 9.15: In opdracht van de ma-

rlne (14). Bijou (tel. 116202)2, 7.15, 9.30: The
go between (14). Camera (tel. 185025) 2.15,
7. 9.30: Airport (14). Cineac (tel. 630637)
9.30-3.30: Naar de gordel van smaragd (a.1.):
5.30, 7.30, 9.30: Daniel (18). City (tel. 631940)
2, 6.45. 9.15: Wat ouders niet voor mogelijk
houden (18). Corso (185025) 2. 8: Midnight
cowboy (18). Du Midi (tel. 855770) 8.15: De
kanonnen van Navarone (14); wo. 2: De
kwajongensstreken van Spanky (a.1.). Euro
Cinema (tel. 667066) 2, 8, wo. 4, 8: 55 Dagen
in Peking (a.1.): wo. 1.30: Winnetou, het
grote opperhoofd (a.1.). Flora (t. 180205)
2.30, 7. 9.15: Pornografie zonder masker
(18). Kriterion (tel. 117159) 3, 7, 9.30: Death
in Venice (18). Metropole (tel. 392244) 2
(beh. 2 en 3 dcc.) 8: The music lovers (18).
Odeon (tel. 117740) 2, 8: Butch Cassidy and
the Sundance KW (14 j.). Olympia (tel.
330814) 2, 8: Raid on Rommel (14). Passage
(tel. 117370) 2.30. 7. 9.30: Wat zien ik (18).

Rex (tel. 636747) 9.30-9.30: Gott mit uns
(14). Roxy (tel. 632632) do, ma en di 2.30.
8.15, wo. 8.15: The good. the bad and the
ugly (18); wo. 2: Sjors, Sjtmmie en de go-
rilla (a.1.). Royal '70 (tel. 113919) 2, 8.15:
Bloed in de arena (14). Royal op zolder
(tel. 113919) 2.15. 8, vr. 2.15, 7, 9: De laat-
ste rekening betaal jezelf (18). Studio (tel.
111572) 2.15, 7.15, 9.30: Het pornomotel (18).
Studio 2000 (tel. 542288) 7.30, 9.45 (di.av.
besl.): Sabata (14); wo. 2: Joe Hammond
en de Indianen (a.1.). Thalia (tel. 605516)
ma. en di. 2.30, 8.15: Doorbraak der com-
mando's (14); wo. 2.30, 8.15: De zeven gla-
diatoren van Sparta (14). De Uitkijk (tel.
542288) 2.30. 7.15. 9.30: Repulsion (18).

Haarlem
BIOSCOPEN. Studio (tel. 310033) 2, 7,

9.15: Little big man (18). Lido (tel. 312288)
2. 7, 9.15: Blue movie (18). Cinema Palace
(tel. 311004) 3.30, 7, 9.30: Voor een handvol
dollars (18); wo. 1.30: Bugs Bunny Lachpa-
rade (a.1.). Frans Hals (tel. 254731) 7, 9.15:
De indringers (18); Roxy (tel. 312395) 2.30,
7. 9:15: Ik kwam, ik zag, ik schoot (18).
Luxor (tel. 311865) 2, 7. 9.15: Wat zien
ik (18).

Hilversum
TONEEL. Gooiland 8: Belgrade Theater

uit Coventry in Entertaining.
BIOSCOPEN. Byou (tel. 46630) 2.30, 7.30,

9.30: De ballade van Cable Hogue (14);
wo. 230 uur: Uit Hollywoods lach-
fabriek (a.1.). Casino (tel. 46500) 8: Blue

Movie (18). Churchill (tel. 47553) 230. 7,
9.15: Le Mans (18). City (tel. 46600) 8:
Wat zien ik? (18), wo. 2: Winnetou en de
desperado's (a.1.), vrij. ma. di. 1, 2, 3:
Naar de gordel van de smaragd (a.1.). Rex
(tel. 14263) 2.30, 7, 9.15: Quemada (14).

Rotterdam
TONEEL. Hofpleintheater (tel. 242044)

8.15: Hartenvrouw.

BIOSCOPEN, Arena (tel. 360830) 2, 7,
9.30: Tepepa (18). Calypso (tel. 131855) 2.30,
7.30. 9.45: Blue Movie (18). Centraal (tel.
138210) 2, 7, 9.15: Sex a contant (18).
Cineac AD (tel. 138082) 9.30. 11.30. 1.30,
3.30, 5.30. 7.30, 9.30: Requiem voor een
Gringo (18). Cineac NRC (tel. 121139) 9.30,
11.30. 1.30, 3.30: De schone slaapster (a.1.);
dag. 5.30. 7.30, 9.30: Daniël (18). Cinerama
(tel. 115300) 1.45, 7, 9.30: De tanden van
Dracula (18). Crjlosseum (tel. 190352) 2,
8: Schoot Out (14); wo. 2: Jungle book
(o.l). Corso (tel. 121110) 1.30, 7.30: Ben
Hur (a.l). Grand (tel. 233363) 2, 8: El Cid
(14). Kriterion (tel. 128615) 2.30. 7.30, 9.45:
The Honeymoonkillers (18). Lumière (tel.
117755) 2, 7, 9.30: A town called bastard
(18). Luxor (tel. 138326) 2.30, 7.30, 9.45: Ein-
de van de laatste ronde (14). Lijnbaanthea-
ter (tel. 120640) 2.30, 7.30, 9.45: De vechter
en de linkerhand van de duivel (14). Metro
(tel 174500) 2, 8: De kanonnen voor Cordo-
ba (18). Passage (tel. 269563) 8: Gejaagd
door de wind (14). Prinses (Tel. 230754) 2,
8: De bendeleider van East Londen (18);
wo. 2: De avonturen van Laurel en
Hardy (a.l). Rex (tel 236071) 2, 7, 9.15: Hij
kwam om te doden (18); wo. 2: Het
raadsel van de spookplaneet (a.l). Studio
■62 (tel. 233363) 2.15. 8.15: Irma la Douce
(14). Thalia (tel. 111555) 1, 7. 9.30: Wat zien
ik (18). 't Venster (tel 364998) 7.30, 9.45:
Butch Cassidy and the sundance kid (18);
wo. 2.30: De man met het zwarte masker
(18); dag. 00.15: The detective (18).

Utrecht
BIOSCOPEN

CAMERA, (17708). 2.30, 8.45. 9: Blue Mo-
vie (18). CITY, (14384), 2.30, 6.45, 9: Texas
addio (18). FILMAC, (13178) 2.15, 4.30 uur:
In het sprookjesland van Hans Christian
Andersen (alle leeft.). PALACE (13178), do.
vrt). 12.30. 2.30, 4.30, 6.45, 9: Het ..heren-
huis" van de Reeperbahn (18). OLYMPIA,
(442602), 4.45, 9: Goud voor vijf gevreesden
rebellen (18): do. t/m zo. Tarzan, koning
van het oerwoud (14): REMBRAND!
(12556), 2.30, 6.45, 9.15: Wat zien ik (18).
SCALA (12641), 2.45, 6.45, 9: Daniël (18);
wo. 2.30: Jungleboek (a.l). STUDIO (24428)
2.45, 7, 9.15: Medea (18). VREEBURG,
(10552), 2.30, 6.45, 9: Dinosaurissen regeer-
den de wereld ('l4).

DUITSE LOTTO
De winnende getallen in de Duitse

lotto zijn: 1 — 4 — 16 — 43 — 46—48.
Reservegetal: 35.

Olympianummer: 6169.

Voor ’ 30.000 aan
schoenen en
kousen gestolen

(Van onze correspondenten)
SOEST, maandag — Tijdens het

weekeinde is voor 30.000 gulden aan
schoeisel en kousen gestolen uit de
schoenenzaak van de Bata aan de
Kerkstraat in Soest.

Zondag bleken 127 paar laarzen, 42
paar meisjes- en 7 paar herenschoe-
nen, 733 paar nylonkousen en panty's
en 513 paar meisjeskousen te aifln
ontvreemd. De dnihrekers zij.n via een
aan de aöhterzijde geforceerde deur
de Winkel binnengedrongen. Van de
daders ontbreekt nog elk spoor.—. In Venlo heeft de gemeentepoli-
tie vier jongens aangiehouden die er-
van worden verdacht de laatste we-
ken een reeks inbraken en diefstallen
te hebben gepleegd. De jongens heb-
ben al tien in/braken waairbij voor
duizenden guldens aan -geld en goe-
deren werd buitgemaakt bekend.— Zaterdagmorgen hebben twee
mannen een winkelruit van de juwe-
lienszaak Beemsterboer in Den Hel-
der vernield. Zij -gingen er met twee
tableaus ringen ter waaide van onge-
vee.r 11.000 gulden vandoor. De da-
ders zij.n nog apoorloos.

BROMMY EN TOMMY DOOR J.D. VAN EXTER

114-41 — Harry legde uit dat hij jaren geleden al eens
kennis gemaakt had met sheriff MacDattum. De meisjes
luisterden geboeid naar het verhaal. „Tjeempie!" riep
Wijntje. „Waren jullie daar helemaal? In Gold City?"
„Yessir", antwoordde Jan Rap. „Die ouwe heeft daar
goud gevonden. Hij is schatrijk, weet je dat?" „We had-

den al een vermoeden, hè zus?" zei Trijntje.
„Ja ja", lachte Jan Rap. „Jullie hebt al een spelletje

kaart met 'm gespeeld, zag ik. Ach ja... gezelligheid
kent geen tijd!" „Uh... ja... zo is het maar net", sta-
melde Wijntje. „Kom, we moesten nu maar es naar bed
gaan..."

Miniatuur 4620

Horizontaal: 1. Slanke moskeetoren, 7
spijskaart, 8. honderd jaar, 10. eiken-
schors ,12. spoedig, 13. regeringsre-
glement, 14. vallei, 16. torenkauw, 17.
zangstukken, 19. vroegere heerser
over Peru. 21. kil, 23. vonnis, 25.
soort vermicelli, 26. Engels bier, 28-
giftig reptiel.

Verticaal: 1. plas, 2. deel van een
fuik, 3. thans, 4. noot, 5. gelofte, 6.
Osmaan, 7. wijfjespaai-d, 9. betekenis,
11. maand, 14 als 12 hor., 15. vernis,
17. bijl, 18. rekenopgave, 20 afschei-
dingsorgaan, 22. bollen, 24. indien, 26.
reeds, 27. maat-
Oplossing miniatuur 4619
1. spon, 2. Pasen, 3. Osiris, 4. ner-
gens, 5. nieren, 6. snede, 7. snel.

TV PROGRAMMA'S
NEDERLAND I
VANDAAG

18.45 (K) De Fabeltjeskrant.
18.55 (K) Journaal.
19.05 (K) AVRO's Toppop:

wekelijkse hitparade.
19.30 (K) Boekje Open:

een programma waarin jonge
mensen hun favoriete schrij-
ver ontmoeten. Vanavond: Si-
mon Vinkenoog.

20.00 (K) Journaal.
20.21 (K) Peyton Place.
21.10 (K) Karakter,

TV-spel van Walter van der
Kamp (dl 2).

22.00 Televizier Magazine:
1. conflict tussen India en
Pakistan; 2. reportage over de
onderhandelingentussen Oost-
en West-Duitsland; 3. ClA-
praktijken in Laos.

22.50 Wie zeggen de mensen dat
ik ben?,
TV-serie.

23.00 (K) Journaal.
23.05-23.45 TELEAC: Si*

les 3.

NEDERLAND
MORGEN
18.45 (K) De Fabeltjeski
18.55 (K) Journaal.
19.05 (K) Lippy de LeeUl

tekenfilm.
19.10 (K) Pebbles en |

* Bamm,
tekenfilm.

19.30 (K) Blootsvoets
park
(Barefoot in the r\
serie. ft

20.00 (K) Journaal. ■
20.21 Weet ik niet:

een film over de S«
van het dove kind. m

21.10 Herinneringen aaH
del:
De koe en de gevw
vache et le prisoniw
film.

23.05 (K) Journaal.
23.10-23.40 TELEAC: E»

les 13 (hei-h.).

RECEPT VAN DE DAG

Selderijpuree

Knolsclderij is een heerlijke, gO-d-
-kope wintergroente die niet alleen
geschikt is om in de erwtensoep te
stoppen. Neem voor 4 personen een
middelmatig grote knol. Snijd deze
in dikke plakken, schil de plakken en
snijd ze in dobbelsteentjes. Kook de
selderij in weinig water met wat zout
in ca een kwartier gaar. Wrijf de sel-
derij door een zeef. Doe de puree
over in een pannetje, zet dit op het
vuur en meng er — al roerende —350 gram boter door. Roer er vervol-
gens ca 75 gram geraspte belegen of
oude kaas door. Doe de puree over in
een vuurvaste schaal, strooi er 1 eet-
lepel geraspte kaas over en leg er
wat klontjes boter op. Zet het scho-
teltje een kwartiertje in een hete
oven, tot er een korstje op is geko-
men.

H.M.

DUITSLAND
MAANDAG

20.00 (K) Journaal e
20.15 (K) Filmreportagrt»
Reportage over de Cantfft
(K) Discussie. 22.30 (K>l
commentaar -en weerbct'L
Portret van Clemens Kl*
gent. *

MORGENMORGEN
10.45-11.35 Schooltclevjï
14.25_4.50 Schooltel. > j

DUITSLAND
MORGEN

10.00 (K) Nieuws. 10.05 1
naai van Gisteravond. 10;?/
Chef, speelfilm. 12.05 _\
portages. 12.50 (K) ln«T
persoverzicht. 13.00—13-20/
16.15 (K) Nieuws. 16.20 ( *programma. 17.10 Columby
gedie. 17.55—18.00 (K) Si'\

RADIO PORGRAMMA'S
VANDAAG

HILVERSUM I — 18.00 (S) 9
Jazzband. Politieke Partij: I*jHvan de Anti Revolutionaire rgj
18.30 Nieuws. 18.41 ToellclJ9nieuws. 18.47 (S) Bandstand: _t
E.0.: 19.00 Wij hebben een *_3
wereld: mna'.ek, informatie 'M
met om: 19.04 Reformatie e ll <tKlankbord. 19.40 Bijbelstur
(S) Inienco, opera van HSnd*|f
door Nederlands Kamerorkest- e
Nederlandse Handelvereni.W*
mentale en vocale solisten._\
praktijk, blijspel. 22.20 AvoD°Jt22.30 Nieuws. 22.40 L>:teran_i: V
over boeken, schrijvers en V*y\
Imeneo, opera van Handel -Jj
Deze tijd - deze muziek. 2.> ■'"'" .

HILVERSUM II — 18.00 Ni** I
diojournaal. 18.25 Ik verbinjjl
praatje. 18.30 (S) Licht voc»~|
MORELE
trum voor Nederland en de ""<beeld. RVU: 19.20 Sinterkla»5 ï
rie. Spreker: Dr P. A. F.ldere»*
20.00 Nieuws. 20.05 (S) Weer *Vk
minder bekend buitenlands ieF.k
(S) Hobbyscoop: een popuia"{
over electroivica. 21.10
en bèta: een programma o v''<|
deringen in de wetenschap. »hï
groene 'inde: oude liedjes. 22'S»
Music. 22.55 Mededelingen. 5
AVRO: 23.10 Journaal. NOS: «jj!ma: De vier Kleinen, klankbet j
Nieuws.

MORGEN
HILVERSUM I — KRO: ">__

Het levende woord. 7.07
klassieke en semi-klassieke JB(7.30 Nieuws; 7.41-7.50 ActOJJOverweging. 8.30 Nieuws. *jB
huisvrouw. 10.00 Schoolradio-.**
bade: moderne muziek
Nieuws). 11.00 Voor de zi*»j*
jaardenprogramma. 11.55
12.00 (S) Van twaalf tot tl_Mprogramma. (12.22 Wij van V \
Mededelingen t.b.v. land- _\
12.30 Nieuws; 12.41-12.50 _M
13.00-13.05 Raden maar...) _Mdio. 14.30 (S) Interlokaal op _\kaal middagmagazine.
Overheidsvoorlichting: ns*Jkverkenningen in de Nederl?s(i
Spreker: Freek van Wel ""7'
Metropole Orkest:
Voor de kinderen. 17.30 Ni*u -Actualiteiten.

HILVERSUM II — AVRO: M
7.11 Ochtendgymnastiek. '
een plaatje (gr). 8.00 Ni>
Journaal. 8.20 (S) Dag m*l jß
(vervolg). (Om 8.30-8.33 Des3Ë8.50 Morgenwijding. 9.00 (S) "jj
klassieke muziek. 9.35 Watfgß
(S) Mezzo-sopraan en gitaar: jp

I.ad'Jioliederen. 10.00 Voor a*JJ3Arbeidsvitaminen: populair "£■programma. (11.00 Nieuws). Jjß
12: programma voor de VT__
Beursberichten). 12.30 Ove«3|
ting: Uitzend'ng voor de __M
Knipperlicht: radioverkeer"""!»Nieuws. 13.11 Radiojourn.
wereld van de opera: D.
van Verdi, met toelichting. iZm
het vlak van muziek en_J_
NOS: 15.00 Zoeklicht op
tages en commentaren met g
(16.00 Nieuws). AVRO: 11** fbeweeglijk programma V0?1Wmensen, met om 17.55 MrdfJjT
18.00 Nieuws, om 18.11Rad'oJW

HILVERSUM 111 — VAK_H
7.02 Dag dinsdag: 8.00 NieUW*«
weg. 9.00 Nieuws. 9.03
(10.00 Nieuws). 11.00 Nieuw*- *\vallend vrolijke gevarieerd*.,
nieuws). 13.00 Nieuws. 13.03 W
ker Show. (14.00 Nieuws)- ,f.t
15.03 Drie-draai. 16.00 Nii'u" (
Mix. (17.00 Nieuws). *
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KRAAIENHOVE

DOOR JORGEN LONGARON

DOOR WILLY LOHMANN

FRIDAY FOSTER

KLEIN GRUT DOOR CHARLES M. SCHULZ

(ADVERTENTIES)

MANHATTAN IN MADURODAM?
De burgemeester aarzelt nog maar de
raad is er voor. Toch kunt U Manhat-
tan beter op ooghoogte genieten.
Amerikaanse cocktail van Heublein
op basis van whiskey en vermouth.
Die fles is niet klein te krijgen. Imp.
Koopmans & Bruinier — Adam.

waren
de prijzen
te vurig?

Jonckers filiaal aan de Albert
Cuypstraat is uitgebrand. Mis-
schien wel omdat de Jonckers-
prijzen soms te vurig zijn. Maar
gelukkig voor u die op profite-
ren gebrand bent, kunt u de
komplete, veelzijdige, grote,
brandnieuwe Intermeubelkollek-
tie ook in de andere Jonckers-
zaken bewonderen.... Om laai-
end van enthousiasme te zijn.

m woninginrichtingjonckers
Albert Cuypstraat is voor-
lopig gesloten Wees
warm welkom in de van
Woustraat 105-109 en de
1e van Swindenstr. 26- 28.
Speciaalzaak voor gordijn-
stoffen en bedden:
Ferd. Bolstraat 69.

(ADVERTENTIE)

VRUCHTEN
YOGHURT

(( )ekunt hetbeterbij )|
DIRK VAN DEN BROEK



RA ONTKENT SCHULD

Vijftien doden
bij bomexplosie
in bar te Belfast
i Van onze correspondent)

INDEN, maandag — Het is nog steeds onduidelijk welke organisatie verantwoorde-JI is voor de explosie in een pub in Belfast op zaterdagavond, waarbij vijftien mensen,t ' " wie twee kinderen, werden gedood. Verschillende krantenredacties werden gister-"®a gebeld door een organisatie die zich de afdeling Ulster van de „Loyalisten van hetFpire noemt en zegt de bom te hebben geplaatst.
De politie neemt detelefoontjes

echter niet serieus en meent —evenals de inlichtingendienst van
het leger — dat de explosie het
gevolg is geweest van een IRA-
plan dat mislukte: de 25 kilo
springstof bevattende bom zou
bestemd zijn geweest om later op
de avond te worden gebruikt bij
een aanslag op een legerpost in
het politiebureau in de buurt.

Maar de beide vleugels van hetIRA, de officials en de extremistischeprovisionals, hebben onmiddellijk inDublin verklaard niets met de explo-
sie te maken te hebben gehad. Hetwas veruit het meest bloedige inci-
dent sinds ruim twee jaar geleden demoeilijkheden in Ulster begonnen.
Van de 13 gewonden zijn er twee nogzeer ernstig aan toe; een 23-jarige
jongeman moest een been worden af-gezet.

De explosie vond plaats niet langvoor sluitingstijd toen het in de uit-sluitend door katholieken bezochteMcGurk Bar in de New Lodgewijkzeer druk was. Het drie verdiepingen
tellende gebouw stortte onmiddellijk
in. Behalve een aantal cafébezoekerswerden ook zes kinderen, die op deboyenetages aan het spelen warenonder de brokstukken bedolven Deyrouw en een dochter van de café-houder behoorden tot de slachtoffers.In de omgeving van de pub brakenonmiddellijk vechtpartijen uit tussenkatholieken en protestanten. Ook gis-teravond vonden er weer rellenplaats.

Wereldlijke en geestelijke leidersvan beide bevolkingsgroepen in Ul-ster hebben de aanslag in scherpe be-woordingen veroordeeld. De katho-lieke bisschop van Down sprak overeen „massamoord".
Het leger blijkt zeer verontwaar-digd over uitlatingen van het Noord-ierse parlementslid voor de opposi-

tie Paddy Kennedy die in Dublinheeft gezegd dat de Britse inlichtin-
gendienst de aanslag op zijn geweten
heeft. „Hieruit blijkt alleen maar datKennedy nog dichter bij de IRA-pro-
visionals staat dan al werd aangeno-
men," alduseen woordvoerder.

Burgers en militairen graven met hun blote handen in de rokende puin-
hopen van de bar in de Noordierse hoofdstad Belfast, waar zaterdag-
avond een bom ontplofte. Vijftien mensen werden gedood.

Bengaalse
oorlog
1. een flinke dosis optimis-
-4 me was het tot vorige weekpsenien nog mogelijk te hopen
f- °eperkte Indiase militairem het grensgebied, samen

È guerrilla-activiteit in Oost-stan zelf, Pakistan zou. 'gen naar een politieke op-
r*S te zoeken. Met het uit-een van de regelrechte oorlog*n India en Pakistan is alles* anders geworden.
e beide voorafgaande grens-
«_en tussen India en Pakis-(l947 en 1965) konden nog

soort van compromis ein-en, dat geen definitieve breuk
*n beide landen bracht. In
geval van Oost-Pakistan is

Wel uitermate moeilijk, zekerIndia de' onafhankelijkheid
Bangla Desj, Vrij Bengalen,ft erkend.

altijd kon men nog zeg--9 «at het bij India en Pakistan
m*>om een reeks van oorlogen j

in_ maken hadden met de vor-ig na de koloniale tijd en
v<*n ?0g toe bePerkt konden |
"- ln 1965 was het de Sow- ime die bemiddelend optrad |

vrede wist te bewerkstelli-
a __^°rdt in de Veiligheids- :dat het hij -euWe Aziatische verhoudin- |

T*g olr> heel andere belan- j
jj**91 dan die van India en ■an ri

aUeen- Voor het eerst "Qe Sowjet-Unie en China
öio. 00rl°g-situatie openlijk
1 PaW 1" elkaar- Een nederlaag !
'laan n zou 6en Prestigene-

S van China worden,
india en de Sowjet-Unie£ hetzelfde.

Uv.e
C°nSeqUenties van deze ;

srzi./1^16 zi*n "»§ «let te
f 2e "" Maar zoveel is zeker
confr

oplossin'g van het der-
*an n tussen Ir>dia en Pa-
E*na^c

v bevorderen. Korea en ï<£y bewijzen hoe lang zui-
vert» ï w-arbij grote mo-. wien betrokken zijn, zichrunnen voortslepen.
pÜ_

NEDERLAND
BASIS VOOR
MENSEN-
SMOKKEL
__Lo_n onZecorresP°ndent )

Cl z_l
ES' maandag- - Enge-

■esteu Nederland en andere
Ik oo?656 kmden waarschijn-
lu^eurfg_rte

>llermijn Vragen
■ter via i u personenver-
W gat»-. . t_ en zeehavens in
_Xe 2ie houden- Dit week-
PM va

e"d!n- 16 Indiërs en Paki-
(ns Nederland naar ha-
lokkelrl I ngelse oostkust ge- 'ils* auteJ:e . t2ullen door de En-
-ordenrden t° lteiten «aar Nederland
Vanda

ggestuurd-
1n I??. N

*ld. m Fellxstowe voor-la legaal * „Van samenzwering
■" êemenebest-burgeri

?Uil Europort blnnen te voeren.
>_ ,de 0225* ar,en 12 mannenbeland D_.^ot Gaelic Ferry naar

°^d « VanafTrijdal--_J?l\u
u
n ontdekking gif-hebben de mannen (92. In md.7.f -Indlers) verstopt geze-afkomstif uit

3> een 10 meter lan-

hd?beam>Z Een veilig-de ongewone?_f lag oVer
Jrfi°+eval , Een Plastic-

w- de twee ketels waarin
L. ellens J

H
a twee etmalen hu"S?°endlT« de Portie hadden zijSN de w i

en *«? drinken bijotale n»mte voor der dan dri^-ket _ bedroeg nieto-ne bij anderhalve meter.

Bureaucratisch
Westberlij ners zouden vooraf pa-

piertje, moeten afhalen bij Oostduit-
se bureaus. Die bureaus zouden op
zon- en feestdagen gesloten zijn.

Westberlijners zouden geen auto's
mogen meenemen, kortom, dit is het
soort bureaucratische opzet, waar de
communisten sterk in zijn en die velevertragings- en chicanemogelijkhe-
den biedt.

Toen in de slottekst de DDR de be-
paling dat een Westberlijner de i:i-
reisvergunning te allen tijde verkrij-
gen „zal" had veranderd in krijgen
..kan", weigerde burgemeester Schütz
dit weekeinde de parafering. Geen
nieuw tijdstip is vastgesteld. Het be-
ginsel van de vrije toegang moet
worden gehandhaafd, aldus Schütz.
Eerder hadden de oppositiepartijen— CDU én FDP — in de senaat hier-op aangedrongen.

Oost-Berlijn reageert met woeden-de uitvallen tegen Schütz persoonlijk
en beweert dat nu alles, ook de ver-
keersregeling van Bahr en Kohl,
weer op losse _chroeven staat. Eenregeling met Kerstmis is hiermee alverspeeld, aldus deDDR.

Bonn is niet bijzonder onder de in-
druk. De bezoekkwestie is, hoewel
moeilijk te verkroppen voor de zich
„afgrendelende" Oostduitse macht-hebbers, in wezen veel minder be--langrijk dan de regeling voor hetverkeer van en naar West-Berlijn.Met die regeling hangen veiligheid
en status van Weot-Berlijn samen. Debezoekregeling is extra, die komt erwel, zo meent men in Bonn.

GEEN BESLISSING CONFLICT INDIA-PAKISTAN

Debat in Veiligheidsraad
ontaardt in woordentwist

NEW VORK, maandag (NV Times, Reuter) — De Veiligheidsraad
van de VN, die gisteren voor de tweede achtereenvolgende dag bijeen
is gekomen om een oplossing te zoeken voor het conflict tussen India
en Pakistan, heeft over geen enkele resolutie die aan de raad werdvoorgelegd, overeenstemming weten te bereiken.

Veelal ontaardden de debatten
in felle woordentwisten tussen
Amerika en de Sowjet-Unie en in
het bijzonder tussen de Chinese
vertegenwoordiger Hwang Hwa
en de Sowjet-vertegenwoordiger
Malik.

Aan het begin van het debat op za-
terdagavond ontstond een woorden-
strijd tussen de Sowjet-Unie en Chi-
na over de toelating van een verte-
genwoordiger van Bangla Desj, waar
Sowjet- afgevaardigde Maliik zich

vóór bad verklaard. De Chinese afge-vaardigde sprak echter van een s:-nistare poging het zagenaaim.de Bang-la Desj .in de VN te brengen. Malikdrong niet op een onmiddellijk be-sluit aan en .deze kwestie werd naareen latere vergadering verwezen na-dat Ma_ik de Chinees nog ihad toege-voegd dat Ch:na niet van ,pl_n waszakelijk aan Ihert werk vian de VeihV-heids:-aad deel te nemen en zich 'her-haaldelijk aan „monsterlijke laster"jegens de Sowjet-Un _ schuldi<*maakte.

JAKOB MALIK
HWANG HWA

'Agressie'
De impasse tekende zich af toen deSowjet-Un:e zijn veto uitsiprak over

een Amerikaanse .esoluüe d:e opriep
tot een staakt-het-vuren en hat te-
ii-ugitrekken van strijdende partijen
achter hun wederzijdse igrene

Daarnaast voorzag de resolutie inhet stationeren van V-J-waarname-islangs de greneen en het zoeken naareen politieke oplossing die de terug-
keer van Oostpakaataanee vluchtelin-gen -naar hun land mogelijk moestmaken.

Volgens Malrik beoogde het Ameri-kaanse voorstel verschuiving van de
verantwoordelijkheid „van de juii-lenaar de verkeerde plaats'". De Chine-se gedelegeerde Hwang Hwa nam heitkrachtig voor Pakistan op en ver-klaa.de dat de Ind " wasontketend met steun van het ..socialeimperialisme" — een term die deCninezen meermialen voor de R;
sche politiek hebben gebruikt.

Malik antwoordde hierop dat rfdit
sooint .gekleftis en deimagogiie" limpenia-ii:_ne en agressie besdherrade. Het

was door de toepassing van geweid
en .tenreuc in Oost-Pakistan dat mil-
joenen naar India waren gevlucht
waardoor op dat land enorme lastenkwamen te rusten, aldus de Sowjet-afgevaardiigde.

Een Russische ontwerpresolutie dievoorzag in „een politieke oplossing inOost-Pakistan die onvermijdelijk zalresulteren in een staken van devijandelijkheden" werd door een Chi-nees veto getorpedeerd.
De Chinese Volksrepubliek trok op

haar beurt een ontwerpresolutie
waarin India als „agressor" werdveroordeeld in nadat Sowj et-afge-
vaardigde Malik had verklaard dathij tegen alle ontwerpresoluties, be-halve zijn eigen, zou stemmen. Eentegenstem van de Sowjet-Unie dieeen permanent lid van de Veilig-heidsraad is, staat gelijk aan een
veto.Italië diende nog een compromis-resolutie in, waarin op India en Pa-

kistan een beroep wordt gedaan on-middellijk het vuren te staken. De
raad verdaagde de zitting echter tot
vandaag.

Overleg Berlijn net
voor eindstreep
vastgelopen

(Van onze correspondent)
BONN, maandag. — Het Berlijnse overleg is in het zicht van de

eindstreep — doorgaand verkeer geregeld, ruilverkaveling geregeld,
bezoekregeling bijna klaar — plotseling op een dood punt gekomen.

Het gaat hierbij om de vraag hoevaak Westberlijners het oostelijk
stadsdeel zullen mogen bezoeken,waartoe zij sinds 1966 geen toegang
meer hadden. De onderhandelingen
hierover worden gevoerd door de
Westberlijnse afgezant van de senaat
Muller en de Oostduitse staatssecre-
taris Kohrt. Hun taak is volgens het
Berlijnse Viermogendhedenakkoord
een bezoekregeling uit te werken die
„vergelijkbaar" is met — dus niet:
„gelijk aan" — wat geldt voor West-
duitsers.

Voor Westduitsers geldt geen in-
reisbeperking. Voor We6tb_riijners
wil de DDR de bezoekmogelijkheid
beperken tot 30 dagen per jaar.

Nu valt dit mogelijk onder „verge-
lijkbaar" — want maar weinig West-
duitsers zullen werkelijk meer dan
een maand per jaar in Oost-Beriijn
vertoeven — als de Westberlijners
ten minste vrijelijk over „hun" dertig
dagen kunnen beschikken. Zij zoudendus Oost-Berlijn moeten kunnen be-
zoeken, zodra de behoefte bij hen op-
komt. Juist op dit punt is de DDR
gaan chicaneren.

Verantwoordelijk
De Verenigde Staten hebben India

ervan beschuldigd, verantwoordelijk
te zijn voor de verscherping van het
conflict met Pakistan. Een hoge func-
tionaris van het Amerikaanse minis-
terie van buitenlandse zaken ver-
klaarde zaterdag dat India een zoda-
nig beleid heeft gevoerd dat dit heeft
geleid tot stelselmatige verergering
van de crisis. New Delhi heeft stel-
selmatig de goede diensten van de
VN afgewezen en de terugkeer van
Oostpakistaanse vluchtelingen ver-
bonden met een politieke regeling, in
plaats van de kwestie te behandelen
op louter humanitaire grondslag. De
woordvoerder verklaarde dat Ameri-
ka zijn economische hulpprogramma
aan India nu opnieuw gaat bezien.

Dichten
GISTERAVOND hebt u ongetwij-

feld heel wat gerijmei gelezen,
krom, maar goed bedoeld. Daarom wil
ik me juist vandaag in deze hoek be-
zig houden met iemand die door Sin-
terklaas werd geïnspireerd tot een
écht gedicht, dat zó begint:

„Vreemd dat ik
toch altijd voel
dat vreemde heimwee
naar de geur van pepernoten
naar 't zoet van marsepein
naar 't geluid van dat refrein
dat eeuwig jongzal zijn
omdat een kinderhart
geen leeftijd kent."

De auteur is C. M. Verhagen en
het bij De Beuk in Amsterdam ver-
schenen bundeltje waarin het voor-
komt !)eet „Buitenspel", naar een an-
der vers, dat gaat over een bijna
blinde oude man in een tehuis voor
bejaarden:
„De tafel waar hij zat
en drie keer op een dag aan at
en zelfs de zijne niet kon noemen
was slechts een vage schim
die hij verder met zn witte stok
dan elke dag kon voelen.
Ze zaten om hem heen
en allemaal „op jaren"
de ene slecht ter been
d' ander zonder haren
de ene uit de bouw
de ander had gevaren"

Voor de blinde was die
dag, toen tachtig jaar geleden die
hele lange weg begon, niet altijd
langs gebaande wegen en ook niet
altijd hi de zon." Zijn tastende liand
stoot de koffiekop om, zijn maats aan
tafel schelden liem hardvochtig uit,
juist op die dag en hij had ze „gister
nog gevraagd wat ze vandaag dan
wel voor lekkers wilden eten."

Een erg navrant vers. door C. M.
Verhagen ontleend aan de werkelijk-
heid die hem, al vele jaren, dage-
lijks omringt, want hij is directeur
van de gemeentelijke verzorgings-
huizen van ouden van dagen en het
weduwenhof in Amsterdam.

Met grote overgave doet hij dit
werk.

Het huis in de Roetersstraat werd,
onder zijn leiding, bewoonbaarder,
binnen de grenzen van het mogelijke,
want het bleef een oud. voor het doel
ongeschikt bouwwerk.

Over enige dagen zullen alle bewo-
ners verhuizen naar het nieuwe, als
bejaardenhuis gebouwde Flevohuis,
het mooiste geschenk dat dit jaar
werd meegebracht door Sinterklaas,
over wie Verhagen schrijft in zijn
vers:

..Vreemd, die man
doet zo zn best
voor Goede Sint te spelen
dal ik toch weer geloof
in deze man
die goed en kwaad wel kent
het ene mild beloont
en 't ander feilloos aan mij toont."

De in .buitenspel" gebundelde
verzen, die voor het merendeel gaan
over de oud geworden, buiten spel
geplaatste mens werden eerder gepu-
bliceerd in het orgaan der bejaarden-
huizen „Onze huisvriend". Het, naar
mijn smaak, mooiste van de zestien,
die het boekje bevat heet „Een bed
en een hoek."

Het luidt zó.
„Een zaal, een kast, een stoel, een

bed, keurig in een rij gezet.
Een muur. een richel zonder stof. Een
punaise prikt in een portret dat heel
vroeger op een mooie kast was wegge-
zet.

Een zucht die ooit kon
horen, omdat " een ander
nooit kan store

Een pen die kraste van protes'
kwaliteit was ook aan 't tanen e

" _ verdund met tranen.

En op de vale gele rand van haar
portret heeft hij ze bevend neergezet,
vier woorden groter en dikker dan
een boek ..Zo \cas je vroeger". Zn bed
stond keurig in een ho,-

KRONKEL

Monetaire
toenadering
Bonn-Parijs

(Van onze correspondent)
PARIJS, maandag —De Franse

president Pompidou en de West-
duitse bondskanselier Willy
Brandt hebben na een tweedaags
topgesprek in Parijs de hoop uit-
gesproken, dat in de naaste toe-
komst een realistisch stelsel van
vaste wisselkoersen zal gaan gel-
den. Dit betekent dat de Duitsers
wel willen meegaan met het Fran-
se streven naar vaste koersen,
maar pas nadat het monetaire
overleg van de Tien resultaat
heeft opgeleverd.

Beide staatslieden besloten even-
eens hun standpunten ten opzichte
van de Verenigde Staten te
coördineren. In Parijs werd algemeen
uit deze formulering de conclusie ge-
trokken, dat Pompidou in zijn ge-
sprekken met president Nixon op 13
en 14 december op de Azoren mede
namens Bonn zal spreken. Het lijkt
een wat overdreven gevolgtrekking,
omdat Brandt zelf aan het eind van
het jaar ook nog twee daigen met
Nixon zal praten.

Brandt en Pompidou kwamen ver-
der overeen dat het werken aan een
Europese mo_etac_e umie onmiddellijk
ter hand m- et wo. den genomen, zo-dra de intsrnationale monetaire crisis
geregeld is.

Nog verder naar beneden
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KUNST

GERARD CROISET EXPOSEERT CREATIEF WERK

Ziener toont
de mensen
wat hij ziet

door TOON VAN SEVEREN

„Het ene werk doe ik om de
mensen te helpen", zegt helder-
ziende, paragnost, magnetiseur
Gerard Croiset (34). „Het an-
dere: schilderen, beeldhouwen
en aanverwanten is een nood-
zaak. Als ziende moet je van je
kennis af, anders word je stapel-
gek. Als je talenten hebt en ze
niet gebruikt word je doodziek."

Maar ook dat creatieve wenk 'kun
ie niet doen zonder contact met de
buitenwereld, a__ Gerard Croiset.

Daarom exposeert hij sinds zater-
daig in de ruim één jaar oude Am-
sterdamse Galerie LG (.Leidse-
gracht) 102 zijn schilderijen (een
twintigtal, tussen 800 en 5000 gul-
den), twee beelden, vier mozaïeken
en gravures. Vooral de schilderijen
zijn vurige wenken met felle kleu-
ren, waarin vitalistische bewegin-
gen afwisselen met menselijke vor-
men en gezichten, geaccentueerd
door symbolen die hier en daar
vage herinneringen oproepen aan

Tietselarij en oosterse godsdien-
sten.

GERARD CROISET ...twee beroepen...

Academies
Gerard Croiset begon al heel jong

beeldend te wenken en deed later
aan verschillende academies (o.a.

<an en Venetië) de nodige tech-
nische kennis op. Maar tegelijk wist
hij ook vanaf zijn zesde jaar dat hij
de gave van helderziendheid van
zijn vader had 'geërfd.

„Het verband tussen die twee is
orami-kenbaar", zegt hij. „De mens
is omgaven door een bepaalde aura,
een zeikerheid, zi_n voeding — de
één meer, de ander minder. Ik zie
dat in de vorm van kleuren die een

mens om zich heen draagt, terwijl
ook zijn hele uit kleuren
bestaat, die ai'.lemaal een bepaalde
betekenis hebben. De waarde daar-

van wordt mij zeM pas langzamer-
hand du-dieiijte. Hier hab ik een
blauw hoofd geschilderd: dat
schijnt te betekenen dat ik mij van
die figuur distantieer. Verschillende
dingen zijn me nog niet duidelijk.
En ik kam me nu wel in veronder-
stellingen gaan begeven, maaar dat
zou gezwam in de ruimte zi(j:n. Wat
ik nog niet weet komt wel met de
jaren. Ik heb nog tijd, ik ben nog
jong."

Woeling
„Ik schilder am de mensen deel te

laten hebben aan wat ik zie. Het
schilderij „Ego" bijvoorbeeld laat
die hele woeling, de geestelijke uit-
werking zien die de mens op zijn
omgeving heeft. Oen te zeggen in
weSke orde van zaïken dat ligt: als
ik naar New Vonk wil gaan. ben ik
er ai met mijn geest en je hebt
geen idee wat dat uithaalt. Wat het
schilderen van mensen betreft
houdt dat wel bepaalde beper-
kingen voor me in. Portretten heb
ik op de tentoonstelling niet
hangen. De gezichten oo de doeken
zijn neutrale gezichten, geen indivi-
duele. Ik had bijvoorbeeld niet
Prins Bernfhard kunnen afbeelden:
de geheimen van een mens kan ik
niet prijsgaven."

~Ik werk heel langzaam, doe
vaak drie, vier maanden ovar een
doek. Ideeën rijpen langzaam. De
.techniek is van die aard dat je soms
pas na verloop van enige tijd ver-
der kunt werken. Dat maakt mijn
schilderijen zo duur, plus het feit
dat ik tot elke priós mijn artistieke
vrijheid wil behouden. Ik zou het
commercieel kunnen aanpakken en
series maken, doen wat de mensen
belieft. Dat heb ik nooit gewild. Er
zijn tijden geweest dat ik in Duits-
land overdag in een bedrijf werkte
in mozaïek, glas in lood en in beton,
en 's nadhts schilderde. Ik ben een
gelukkig mens dat ik door mijn
twee beroepen mijn vrijheid veilig
kan stellen."

Veel belangstelling voor Paul Verhey (fluit) en Rudolf Jansen (piano) in hetStedelijk

Perfectie in dwarsfluitconcert
Een boven verwachting goed be-

zoek kreeg het zondagmiddagconcert
in het Stedelijk Museum. De popula-
riteit van de dwarsfluit schijnt op
het moment hoger te liggen dan ze in
de loop der jaren bij de grote compo-
nisten lag. Wanneer dezen al voor
fluit als solo-instrument componeer-
den, werden het maar zelden hun
beste sonates of concerten. Maar Paul
Verhey had een onderhoudend pro-
gramma uitgezocht uit de beschikba-
re stukken en hij bracht die met Ru-
dolf Jansen aan de piano met een
hoge mate van technische en muzika-
le perfectie ten gehore.

De trouwhartige Hummel deed zijn
leraren Mozart en Haydn geen oneer
aan. Zijn sonate was met het sluit-
stuk van de middag de beste compo-
sitie, want' op enige afstand gezien

blijkt Pijpers fluitsonate wel aan de
top van zijn kamermuziek te staan.
De veel uitvoeriger sonate (1945) van
Martinu heeft veel minder te zeggen
en de derde sonate van Gaubert —zelf fluitist — is lief en aangenaam
effectief, maar bezit niet veel kern.

Rudolf Jansen speelde zijn vaak
moeilijke partijen gaaf en gevoelig.
Hij mist de bitse uitvallen die Pij-
pers pianostijl af en toe nodig heeft
zoals Verhey in de oneindige aan-
dacht voor toonkwaliteit nog niet
met Feldkamp — aan wie de sonate
was opgedragen — te vergelijken is.
Maar betrouwbaarheid van klankvo-
lume is een prettige eigenschap in
het Concertgebouworkest. De werk-
zaamheden daar — uit betreurens-
waardige aanleiding plotseling ver-
groot — dwongen de knappe fluitist

voor zijn solowerk het nu al vrij be-
kende stukje van Varèse te kiezen
dat zijn naam aan het soortelijk ge-
wicht van platina ontleende: Density
21,5 en dat van de fluit pizzicato-
achtige effecten verlangt.

RUTGER SCHOUTE

Andermaal: de intolerantie
en de sluipwegen van de EO
DE kanttekeningen, twee weken geleden op deze plaats gemaakt,

bij het verschijnsel en de groei van de Evangelische Omroep,
hebben vrij wat reacties opgeroepen. Erkentelijk ben ik uiteraard
voor de blijken van instemming; leerzamer waren de brieven waarin
mijn mening werd bestreden. (Uit die laatste catergorie hiernaast
een bloemlezing.)

Met een paar van deze brief-
schrijvers heb ik nader kontakt ge-
had. Op hun verzoek blijven zij
anoniem. Een hunner gaf zichzelf in
zijn brief deze karakteristiek mee:
„Ik ben reeds meerdere jaren op
Het Parool geabonneerd, hoewel
dat noch poiiitiek, noch godsdienstig
overeenstemt met mijn overtuiging.
Ik lees verder De Telegraaf, diverse
vakbladen, kerkelijke bladen (pc
ben g.3rc.onn__rd). binnen- en bui-
tenlandse weekbladen, heb AVRO's
Telev.i_.er en ben lid van de TROS
en van de EO."

We hebben een paar uur gepraat,
maar zijn zonder elkaar, anders dan
geografisch, nader te zijn gekomen,
weer uit een gegaan. Toch ben ik
hem erkentelijk voor het gesprek.
Eén EO-lid kreeg er reliëf door.

Het geeft geen pas te schrijven
dat in elke zendminuut de EO met
de EO-vinger naar den hoge wordt
gewezen. En als er met de leden-
werving voor de EO wel eens een
handigheidje is bedreven; kom me-
neer, die anderen zullen ook wel
niet vrijuit gaan. Nee, voor hem ;s
de EO he: antwoord op het kwaad
in de wereld. Dat kwaad is alom.
Neem zon fiilim aiis Zoon des Men-
sen, waarin Ghóstus niet als Hei-
land en Verlosser, maar als de eer-
ste de baste revolutionair wordt af-
gebeeld. Neem de actualiteiitenru-
bnielcen op de TV; vlerken zijn het,
die zogenaamde interviewer-.

En Langenbent? Net zo eng als de
rest. Respect voor een minister is er
niet meer bij. Objectieve voorlich-
ting over Zuid-Afrika of over Rho-
desië; ho maar. Wel de mond vol
over revolutionaire zegeningen in
Angola. Die Castro maar verheerlij-
ken en schoppen naar president
Nixon. Alles goed praten wat de
Vietcong doet; alles belasteren wat
Amerika doet. En dan ook nog een
keer vergeten, dat we in '45 onze
bevrijding te danken hadden aandiezelfde Amerikanen.

En de NCRV dan? Geen haar be-
ter dan de andere; steeds eenzijdi-
ger en onverdraagzamer. Zij ver-
zaakt haar evangelische pücht tot
getuigen en belijden.

Kop van Jut
ANDERE gesprekken bevestigen

de vermoedens, dat de reactie
van deze man niet alleen hemzelf
maar een groep reliëf geeft. Ruim
een week geladen wijdde de
NCRV-.tv een uitzending aan de eu-

thanasie. Zij deed de telefoon rin-
kelen aan de Schuttersweg. EO'ers
meldden dat de bijbel weer eens
werd verkracht.

Maar er is nóg meer. Op het
hoofd van EO's Broeders in Chris-
tus bij de NCRV, ontlaadt zich de
jarenlang opgekropte ergernis over
verliedering, verloaderfing en ver-
linksing in Nederland; van VPRO
tot IKOR en CVK. Dat heet dan
tolerantie, openheid en inspraak;
maar in Trouw prediken ze nu ook
al de revolutie. Mies Bouwman re-
valideert heel langzaam van haar
Zo Is Het-avontuur; maar die Wig-
bold zullen we nooit vergeven dat
hij met modder heeft gesmeten
naar onze jongens in Indië. En wat
dacht dat Hoepla-tuig zich wel te
kunnen permitteren met die naakte
meid. Voor Dennendal hebben we
een stokje kunnen steken en het
Kosmokomplot hebben we een don-
derend halt toegeroepen. Maar ze
praten je, zelfs bij de KRO, evolu-
tietheorieën aan, alsof het Schep-
pingsverhaal niet de feiten geeft.
Aart Staarties kan zo leuk over de
bijbel vertellen, maar je moest hem
kennen. Sex, drugs, het Rode Boek-
je, Sodom en Gomorra: met een
abortus op de buis. Krakers, kabou-
ters en communes op de buis. En
Klompé heeft dait maar laten door-
züe&en.

Polarisatie
IN zon korte tijd zijn zoveel

mensen — van Rodeschool tot
Sluiskil — juist via de tv, in hun
'beslotenheid met zoveel niieuw-
15q_.ter.ijen geconfronteerd, dat —achteraf gezien — poging steim te
gaven aan hun protest tegen de te-
kenen des tij'ds in elk opzich begrij-
pelijk is. Er is polarisatie, op kerke-
lijk, maar vooral ook op maatschap-
pelijk terrein en dat rechtvaardigt,
juist in ons omroepbestel, een om-
roep rechts van het midden.

Mijn briefschrijvers zouden recht
van spreken hebben, indien ik dat
betwistte. Die omroep had de TROS
kunnen zijn, maar uit tactische
overwegingen heeft zij — na enkele
aanzetten in die richting — van
een bon met enige autoriteit hoor
deze rol afgezien. Het lijkt niet zon-
der betekenis dat — zoals ik van
de — er bij de 130.000 EO leden
op zijin mimst enkele duizenden zijn,
dne het lidimaatsdhap van de TROS
voor dat van de EO hebben ver-
wisseld.

Smalle weg
]\TET dat de EO een vea_amiel-
-1-' punt is van gelijkgezinden,
ttreft __jn fcrlitieik; wél, dat er bij de
ledenwerving onoirlbare middelen
zijn gebruikt, wél dat de EO een
autoritaire structuur heeft, zonder
een spoor van inspraak van hen die
haar steunen; wél dat de EO het als
haar exclusieve taak ziet in radio
en tv ter meerdere ere van God te
belijden en te getuigen en, door be-
wust voor die smalle weg te kiezen,
niet beantwoordt aan de normen
waaraan volgens de Omroepwet ge-

gadigden voor de status van A-, B-,
of C-omroep moeten voldoen.

Je kunt de EO het voordeel van
de .twijfel gunnen en toch op voor-
hand vrezen dat zij, als zij strafcs 9
uur .radio en een hefte avond itv per
week verwerft, rechtlijnig, onver-
zoenlijk en onverdraagzaam, geen
gevarieerd totaal-programma zal
bieden of kimmen bieden, zoals de
wet dat vergt in artikel 13, lid 3. Te
minder, als EO's dominee Glashou-
wer preludeert: „Het Koninkrijk
Gods kan men slechts binnengaan
na wedergeboorte en een nieuw le-
ven in Christus. Dit zal bepalend

zijn voor het karakter van onze
programma's."

Bij de EO geen Kleine Zielen en
geen Kleine Waarheid maar uitslui-
tend laatste Waarheden; geen mu-
ziek anders dan die welke den Hoge
prijst; geen ballet, want dat wekt
maar gedachten aan homofilie. Ont-
spannende programma's? Reken er
niet op; de EO is een huis met vele
woningen en de rechtzinnigsten
binnen de EO onderkenden zelfs in
de bijbel-quiz die enige tijd op het
programma heeft gestaan, een ge-
vaar dat uitgebannen diende te
worden en dus ook uitgebannen
werd. Uitzendingen op zondag?
Nee, of het zouden hoogstens en bij
uitzondering kerkdiensten moeten
zijn. Ik verzin dit niet, maar lees
het in wat Huize Glashouwer zelf
hieromtrent opmerkt.

MAAR MENEER
JUNGMAN...

Spelregels: Plaatsing betekent
geen instemming. Geen ano-
nieme Brieven. Te lange brie-
ven moeten bekort worden.

„Het artikel De Intolerantie en
de Sluipwegen van de Evange-
lische Omroep ademt de geest
van wat we wel «ena riool-
journalistiek noemen. Er
spreekt een duidelijk anti-
christelijke geest uit, in weer-
wil van des schrijvers kroko-
dilletranen over die belaagde
NCRV."

F. A .Stroethoff, Amsterdam.
„De E.O. heeft niet alleen een

boodschap aan hem die gered
wil worden, maar mijns in-
ziens voor ons hele volk. Dit
tracht zij — met fouten en te-
kortkomingen duidelijk te ma-
ken."

E. J. Moonen, Amsterdam
„Ik vind wat de EO doet een

goed strijden. De mensen wor-
den naar mijn mening veel ge-
lukkiger als ze een uurtje heb-
ben gekeken of geluisterd naar
de EO. Ik verzeker u dat u pas
als Jezus Christus in uw leven
is gekomen weet wat waarach-

tig gelukkig zijn betekent.
Bidt alstublieft om meer zend-
tijd voor de EO."

Mej. R. Uiterwijk Winkel, Am-
sterdam.

„In doorsnee vind ik nw krant
redelijk, niet kwetsend of een-
zijdig. Dit artikel over de E.O.
heeft ndj getroffen als tenden-
tieuze voorlichting en lage
roddelpraat Het Is laatdun-
kend en kwetsend op een ma-

nier waardoor Nederland lang-
zamerhand berucht wordt."

J. G. deBoer, Den Dolder.
„Persoonlijk heb ik al jaren

geleden, vóór we over een EO
droomden de NCRV laten we-
ten, niet langer achter hun
programma's te staan. De EO
is geboren uit een diep gevoel-
de noodzaak om in deze tijd,
vóór de totale ondergang van
de mensheid aanbreekt, te wij-
zen op het Licht der wereld."

C. van Wijnen, Emmeloord.

„De levensbeschouwelijke om-
roepen, KRO, NCRV, VARA
en VPRO, hebben het aan
zichzelf te danken dat de EO
zo voorspoedig groeit. Het Ne-
derlandse volk is het linkse
geleuter in omroep en pers
meer dan zat. U moet het suc-
ces van de EO zien als een
protest van de zwijgende
meerderheid."

G. W. Jonk, Eindhoven.

B.B. King met zijn zevenmans orkest in het Concertgebouw

Uniek blues-concert
8.8. King heeft door zijn per-

soonlijke bluesstijl een belangrijk
aandeel gehad bij het ontstaan
van de pop in zijn huidige vorm.
Dat hij een ware grootmeester is
in de sector gitaar, en zeer te-
recht de titel „King of the Blues"
draagt, bewees hij zaterdagnacht
met zijn zevenmans orkest in het
Concertgebouw.

Zijn optreden was een vertaniing
va_ Iklasse, grote ervaring en fonmil-
dalbeile giteartechnieik. Voor de pauze
aaigen we eerst Cuby 'and the Bliz-
eairlds. Songs als „I Feel", „The Night
Train", „To Blind To Sec" en J've
Been Miistreating" waren passende
opwarmers door gedisciplineerd ga-
taamgpel van Eelco Gelling, subtiele
bajalijnen van Herman Delinum en
overtuigende zang .van Guiby zelf.

Bond twiee uur trad heit orkest van
B. B. Kimig aan, stijüvoi g.kleed in
rood. Eeinst begon dit septet (vleugel,
bas, gitaar, driU-ns, trombone, alt- en
tenorsax) nnat wat stukken moderne
jiazz en enikaie bluesy instrumentalis,
tot B. B. King onder gejuich de po-
idliiuimitrap afdaalde.

B. B. King, nu 45 jaar, heeft zon
25 jaar moeten wachten op het suc-
ces, miaar momenteel ds dediareen zich
bewust van1 zijn iimimense .invloed. Hij
opende imat „Every Day I Haive The
Blues" waarün hij al direct zijn ivtin-
genvlugjheid en persoomlijke greep-
teclhniek ten toon spreidde. Vooral
Iblanike Ibhiesglitaristien als Eric Clap-
iton, Elivin Bishop en Miike B_oon_iei!d
zijn Idoor hem beïnvloed en samen
_net mensen als Muddy Waters en
AObeirt Kimg mag hij (gënekend wor-
den tct de belangrijkste exponent
va>n deChicago bluesstijl.

Song)s als ~How Blue Gan You
Get", met magistrale gitaarsolo en „I
Neeid My Balby" lieten zijn pensoon-
iii'ke, door gospel beïnvloede stijl, dliehij door de jaren heen is trouw ge-
bleven, goed honen. Zy_ glitaar, Lu-
cïlie genaamd, was in alle opzichten

zijn spreeklbuiis, want hij voerde er
dialogen, mee, _et haar zingen, hui-
len, lachen en gillen en dat alles met
een beheersing die jezeMen ziet.

Hij vanvoJgcle met „Ghetto Wo-
iman en „Sweet Sixteen", met grote
intensiteit en gevoel voor showman-
snip gebracht. Na het spelen van vrij
veel _nistirumenAaj_, waarbij zijn or-
kest slechts een ondersteunende
functie had om ruimte te laten voor
B. B. Kings gitaargekiiiki, vormde
„Sweet LAttLe Baby' 'het besluit ,

Het razend enthousiaste publiek,
dat voor het podnium een ware slag
leverde om Kings hand te mogen
schudden, hoonde als toegift „The
Tbnii1- Is Gone". Een passende af-luli-
tinig van dit unieke concert.

JIM VAN AffJPHEN

Blues-gitarist B. B. King

Jazztrompettist Ernest
Miller overleden

NEW ORLEANS, maandag (AFP)— Op 75-jarige leeftijd is zaterdag de
Amerikaanse jazztrompettist Ernest
,Punch" Miller overleden.

Lurelei hervat
voorstellingen

(Van ome kunstredactwl
AMSTERDAM, maandag. I

voorstellingen van het
ret in het Amsterdamse the*
smet worden vanavond herv*j
enkele dagen niet kon wol*
speeld wegens ziekte van J«<JHet programma „Moeder er W
bevolkingsexplosie. Ja kind,JU
me een klap geven", blijft nofl
met woensdagin theater Desnfl

Toneel over Ierland
in De Brakke Gron

(Van onze
AMSTERDAM, maandag -_\

groep Theater brengt vanavöj
16 december in De Brakke G"
Speciaal Programma (S.P.) :.
het ons aan". Uitgangspunt Jntheaterstuk is lerland T
strüd in Noord-lenland. D«j_
worden r>er dag op de voetT
en verwerkt. Volgens Tony
Theater is het de
S.P. „een bepaalde lethargie!
breken ten aanzien van pl*Jl
die door afstamden worden i
beid". Medewerkers zijn W
Blanken, Edgar Danz, Willij
Edelman en Hans Fuchs. ..

De voorstellingen van „ö*
ons aan" maken deel uit_U
„klein _eater"-festival dat ,V*\
16 december in De BrakWT
wordt gehouden. Centrum JjJ:
ook aan deel, het Schrïj>v<T
van het GLT, de Noorder Cojf
plus het Brussels Kamertone»
Compagnie Ivonne Lex uitB«C

Artikel 19
TNTO-ERANTIE ware mij aai
■*■ te wrijven, indien ik zou aan-
bevelen het geluid van de EO uit de
dwersiteöt van ons omroepbe-
stel uit te sluiten. De artikelen 17
en 19 van de Omroepwet voorzien
in toekenning van zendtijd aan
groeperingen als de Morele Herbe-
wapening, het Humanistisch Ver-
bond e.d.

Indien de EO onder een van deze
noemers zendtijd in radio en tv
ware toegevallen, zou niemand daar
welk bezwaar dan ook tegen heb-
ben kunnen of willen maken. Arti-
kel 19, lid 3 machtigt de minister
zendtijd toe te wijzen aan hen in
wier godsdienstige dan wel geeste-
lijke behoeften niet in voldoende
mate wordt voorzien door program-
ma's van andere Instellingen, die
zendtijd hebben verkregen. Wel-
nu

Tegenstrijdig
TOS hienvam een kantrtökiening
-*-1 bij dat Meer Zendtijd ivoor
het Evangelie.

Bij volkstellingen pleegt de vraag
te worden gesteld of en zo ja tot
welke godsdienstige groeipenintg men
gerekend wenst te worden. Bij een
telling bij het begin van deze eeuw
gaf 98 procent van de bevolking te
kennen te willen worden gerekend
als te behoren bij een kerkgenoot-
sdhap. SRedhrtS 2 procent waniste als
bewust buitenfloerkelijik te worden
geboekt.

Bij de laatste telling waarvan de
gegevens inmiddels zijn verwerkt,
die van 1960, was de groep van hen
die zich, hoe verwijderd ook, tot
een kerk rekenden te behoren, ge-
slonken tot 81 procent, tegenover 19

procent bewust foulfténfkerkeldjken.
Meer Zendtijd voor het Evangelie— nog afgezien van de vraag welke

inhoud die meerdere zendtijd ver-
kxijgt — is, op zijn zachtst gezegd,
tegenstrijdig aan wat er blijkbaar
in dit volk leeft.

Heavy rock van Black Sabbath in Amsterdam

Niet zo inventieve
De heavy rock tiert nog steeds

welig, als zijnde één van de meest
commerciële muziekstijlen. De in
dit idioom opererende Engelse
groep Black Sabbath wist zater-
dagavond dan ook een goed ge-
vuld Concertgebouw te trekken,
tijdens een hard en hevig, doch
niet zo inventief optreden.

Black Saibbatlhis concert steunde op
twee belangrijke pijlers: het volume
en de visuele presentatie. Rond half
tien begonnen ze met hun keiharde
rook. In die beginfase liep het alle-
maal nogal stroef; misschien was dat
te wyteh aan het feit dat, na de ziek-
te van drie leden van deze formatie,
hun twee Nederlandse optredens de
eerste waren sinds enige tijd.

In elk geval kwamen naar mijn ge-
voel songs als „N.1.8.", „Walll Paints"
en „Sweet Leaf' hard, doch weinig
overtuigend over, hetgeen resulteer-
de in nogal lauwe reacties uit de
zaal. Hun geluid dreef, zeker in het
begin, vrijwel alleen op de stuwing
van bas en drums, respectievelijk be-

apeeld door Geezer Butler!
Ward, waar ieadgitarist '__niet al te opmerkelijke them'f
heen vlocht. Tijdens de soroW
Man" activeerde zanger Oft
bourne de zaal om mee te _l
waar met pijn en moeite g**f
werd gegeven.

Pas ma „Wicked War", W*Jlange solo van Tony lomd J\werkt, veranderde de hotK«J
de zaal en het ijs was CT
..Children of the Grave"
hun beste songs met een wa»l
scher lijn en bekend van hf11!
aibuim, zorgde eindelijk voofl
thousiastere taferelen. Na ,f_\gaven ze nog een .toegift W*Jincidentje plaats vond, tJJmeisje uit het publiek uitbij
podium beklauterde en T_\omarmde, die tegen een jj
maar è la seconde werd ze

De avond werd geopeDjp
Earfch and Fire, de groepJvrijwel elike single een hit *l
ditvoorprogramma ispeeldeflï
versies van „Storm and Tto<£s„Song of the Marching Ch"Jze deden dat niet oniverdlenSj)

JIM VAN-^

Klaasgeding
misvatting

TN de Sinterklaastijd wordt een
■*■ elk geacht zich luimig te gedra-
gen. Maar iedereen heeft in zijn
omgeving wel mensen, die dat heel
slecht aSgaat; zo slecht, dat het
pijnlijk wordt. Tot dezulken moeten
worden gerekend de NOS-herem die
het programama Kort Geding voor
hun rekening plegen te nemen.

Omdat het gisteren 5 december
was, heette het Klaas in 't Geding
en luidde de stelling: De Activitei-
ten van Sint Nicolaaa vormen een
ernstige bedreiging voor de volks-
gezondheid. De stelling werd ver-
worpen niet B—l 4stemmen; één
stem meer dan er juryleden waren
De enige verklaring kan zijn, dat
Sinterklaas, die alom tegenwoordig
is, ook meegestemd heeft.

Ik zou niet reppen van deze uit-
zending — gaandeweg gevuld met
tientallen Sinterklazen en Zwarte
Pieten, vol pepernoten, vol confetti
en ontaardend in een bombarde-
ment niet pakjes — als het pro-
gramma geen blijk had gegeven
van een fuindamentee. misverstand,
dat slechts bij humorloae mensen
kam opkomen.

Pleiter vóór de steiffling was Peter
Lohr; pleiter tegen was Benno
Stokvis. De laatste liet saherts-ge-
tuigen opdraven. De eerste daaren-
tegen diep ernstige, goed-imenen-
den* zoals juiffirouw Grewél, die bij
een VPRO-vergadering wel eens
een bereidwilliger publiek had;
Dolf Coppes, die het wereldleed
pleegt te tillen en de zwarte kun-
stenaar Julien Coco, die in een
baaierd van Zwarte-Pietenvro_ijk-
heid eigenlijk wilde proberen een
paar wezenlijke dingen te zeggen
over deze zwarte vriend en helper
van de 'blanke heilige. Het was alle-
maal uiterst pijnlijk.

Van tweeën een; óf men houdt
een werkelijke discussie over de
functie van Sint en Piet, maar kiest
daarvoor dan een andere avond en
een andere entourage; óf men
maakt er een totale grap van, maar
bespaart dan hen, die in ernst iets
willen beweren het verdwalen in
zon dolle toestand. Steeds meer
kreeg ik de indruk dat 'Voorzitter
Bakker zich voor Schut gezet voel-
de.

Als het grandioze misverstand,
waarvan deze bv-uitzending de
vrucht was, nog ergens toe kan die-
nen, dan is het om naar Morutreux
gestuurd te worden, We zullen er
beslist geen Roos mee winnen; nie-
mand zal er 'iets van snappen, maar
het zal de NOS wel kunnen dienen
om ook internationaal over de tong
te gaan.
T\OOR het Klaasgeding heb ik
■L' maar weinig kunnen zien van
het gesprek van Ad Langebent met
Willeke Alberti. Wel zag ik het
stukje van het tw-programma,
waarin Pierre Janssen een vernieti-
gend oordeel uitsprak over Willeke
Alberti. Opnieuw kwam de vraag
bij mij op: meende hij dat nou, oï
was het een grap die slecht over

kwam. In de hoop op een
belde ik Janssen op, kjjj
vrouw aan de lijn, die ffwaarom ik haar man wild*'A
en me — na mijn palaver t*,j
gedaan — verzekerde dat jj
niet thuis was. De martelen
kerheid blijft dus. ;
TOHNNY EN RIJK. OP,
*f af weer brieven te krf
mensen die me voor gek *plezier te beleven aan hf*
ik vond het leuk. Met uit*
eigenlijk alleen van dat êe
nummer.

pANORAMIEK ging uit
een andere misvatting

Geding. In dit programma
zal wel niemand hebbeii
werd uitgelegd hoe verderf
terklaas is voor onze gebit'
u alle marsepein, boterletteP
noten en chocoladeletter
(weggooien doet u toch niet
besluiten minder suiker
eten, beter te kauwen en i«

een paar fluortableüei
Mijn ere-prijs voor «e)

gaat naar de ongetwijfeld^
maar ook zeer geslaagde *^r
sical Een Huis in ees4
(NOS) met tekst van Mie*.
en muziek van Julius Stef*^,

IMijn eigen Sinterklaas
zaterdagavond en er valt l
te ontkomen dat ik bekeef
me heeft verleid tot phch_*|
Tijdens de vlijt van Je^en Pier Tania viel me ( aJ
Sinterklaas) een decoup^y

Ik las in de gebruiksajp
„Zoek uit de bij het hulpL
verde onderdelen het __m
ring die passen op uw ï>°°J
en laat vervolgens de b&y
zinken in het te montertstuk." Uiteindelijk lukte y
toen was Nederland II
zwart gegaan.

*-(

Wel heb ik nog (mogen ij
bij Zeskamp de deelneme&jj
meioord en Veendam deK
de race zijn, en dat die jJL
of Bladel ook zullen
len. Er was natuurlijk
Sinterklaasrace ingelast, .
andermaal met veel wat?,
groene zeep voorziene he^

r\OK over Aboe Dhabj." meepraten, de film ya«
Hillo over de, dank zij ~g
van een gigantische h\,
aardolie onder het zand afvzische Golf, rijkste zandb*
reld. De sjeik stort als in e*.
je uit Duizend en een naCJiü<daden die dank zij de oliesj; <gelijk zijn, rijkelijk °veL(jJ
derdanen uit. Maar als fjj#]
de fev-uitzending van
eens zin krijgt in weer eg.A
levering van Peyton vf n
wordt daar in Aboe
midden in Ineens
gebeurt hier nu weer n 1\
zijn we quitte.
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Kamerlid Wieldraaijer hekelt voor
radio Nieuwersluis-regels

Busje rijdt
cadeau van
VVDM stuk
fWEUWERSLUIS, maandag (ANP) — Een met een meer dan./*» meter lange wortel en een aantal boterletters gevulde reuzen-; oen van twee meter lengte, bestemd voor de tot drie maanden
jfruwersluis veroordeelde VVDM-redacteuren Hans Schul en Wim
ja is vrijdagmiddag door een militair busje kapotgereden en
*P°igens door een twaalfjarig jongetje in brand gestoken.
-Erf1 *u w

e kazernepoort dienstdoende officier zou het jongetje
<toz V, en aangespoord en hem de lucifers hebben gegeven. De
'irltf 11? 0 was bedoeld als symbolisch sinterklaas-geschenk terifiersteuiung van het moreel van Hans Schul en Wim Dona.
SriA vveede-Kamerlid voor deï*! .*" Wieldraaijer, zei zater-Bpniadag in het VARA-radio-Pgramma „Dit is het begin":fc meident is belachelijk en
fst- Belachelijk omdat er mili-
Fe regels bestaan dat zelfs terjegenheid van Sinterklaas aan
||"wu_en in Nieuwersluis nietsIS worden aangeboden. Triest/aat er zo vreemd is opgetre-

-0 zei h©t een uiterst .vreemde ge-
ep,* vmden atls een officier een
i in kan fwaaLf Jaar in sba-t «telt'21 W 1te steken. Hij kondigde
wüeivTw'61' Van Defensie vra«en

Maatregelen
,e "keer . Wieldraaijer wil weten
kn» ad _ hee£t -ogeiven tot ver-" _ en brandstichting. Hij ver-
Pi__ an de minister dat deze maat-ren neemt waardoor een derge-

" optreden in de toekomst kan*aen voorkomen. „Ik vind dat hetde spuigaten u_t-
"Kr- mßnsen die in Nieuwersluis■olijven geen bezoek mogen ont-jjpn en geen presentjes mogenvangen." Het aanbieden van .ge-enken zou alleen zijn toegestaan
1 ouders.
*e schoen werd ivoor het hek vankazerne neergezet. Enkele aninu-later gingen de hekken open end een militair busje de schoen metletters kapot en schoof deze in de'ting van de Vecht. Enkele boter-'ers kwamen in het water terecht.Hans Bierenhuis kreegJ daarna het verzoek van de bij

dienstdoende officier„in de fik te staken". Deeou hem de lucifers hebben
andshch° veriklaarde de jeugdige

Amnesty
International
houdt weer
kaarten-actie

**> een onzer verslaggevers)

.Am&KDAM zaterdag -'Jiisatie y
rt.lnternational, de orga-

\Mensen „
e °veral ter wereld

jegens P,robeer t te helpen diet,.iensu„p hun Politieke of gods-een, vn»??ertuigin£ gevangeneen kerst n °°k dit jaar weer
actie- " en nieuwjaarskaarten-

kaarten (r?elie!lden kunnen de?er kaart *Stellen «oor 50 cent,45*000 4* over te maken op giro
_T*e K

Van Amnesty
*ade n" " Ja«ob van Lennep-
..r'Jet dat,2 Amsterdam. MenStü«rd nVL de kaarten thuis ge-
Jtansenen Lg^ev.ens over de ge-uren. an w,e men ze kan

AlYl
V. ngeneny„ helpt Politieke ge-
? godsdiP

0
n
niacht hun Politieke"!_* van „?t,ge kleur- Op de

_.
en de k_!j ang.enen aan wieimen de na _ ten kan sturen ko-

„ de DE"? 0 Z°°r van mensend»nesie, \_* Sowjet Unie, In-Jformo4a.^*u,d"Vietnam, Taiwan
20nsariie' r -._Jje,cho_ lowak«e'Paraguay'en i.akfn ' Panje'
ka « w_r_ van de kaarten
feitenrf n

en
H

befeikt dat de auto-merken ,?- t
de betrokken landenand van ."-1 in he,t buiten-

kan.»,,,. Net_ bestaan van hun
Vai _en;« n a»weet. Voor de ge-
?a« een lelf kan het ontvan#enkaan hiLkeT.st- ot nieuwjaars-oenioedigend werken.

—Kft Van Amnesty Interna-
jen Wit.

ltgevoerd 'n bruin, zwart

Ook in Rotterdam probleem
verkoop grond of erfpacht

PvdA dreigt
plan handels-
centrum te
torpederen

(Van een onzer verslaggevers)

ROTTERDAM, maandag — De
PvdA-fractie in de Rotterdamse ge-
meenteraad wil door het voeren van
een principiële grondpolitlek de
bouw van het Wereld Handels Cen-
trum (WHO in Rotterdam voorlopig
tegenhouden.

Tijdens een vorige week gehoude-i
commissievergadering stelde de
woordvoerder van deze partij, de
heer W. J. van der Have, dat zijn
fractie het plan voor de bouw van
het WHC aan de Leuvehaven in Rot-
terdam zal torpederen als de bouw-
grond aan de financiers van het pro-
ject wordt verkocht. „De grond moet
in- erfpacht worden gegeven," aldus
de heer Van der Have, „de waarde-
stijging moet ten goedekomen aan de
gemeente."

De D'66-f.ractie in de Rotterdamse
gemeenteraad zal zich waarschijnlijk
met het standpunt van de PvdA ver-
enigen. Havenwethouder Viersen
meent dat niet de grondpolitiek moet
bepalen welke besluiten er wonden
genomen. Hij ziet de vestiging van
het WHC in Rotterdam als een „stu-
wende kracht" achter de gewenste
ontwikkeling van de z.g. tertiaire
sector (hoogwaardig werk, hoge be-
loning) in Rotterdam.

Zoals bekend willen de pensioen-
fondsen van Shell en Philips het We-
reld Handels Centrum in Rotterdam
(kosten ruim 200 miljoen gulden) fi-
nancieren, maar de bouwgrond wil-
len ze van de gemeentekopen.

Twee doden bij
ernstig
verkeersongeluk
in Soest

(Van onze correspondent)
SOEST, maandag — By een ver-

keersongeluk op de rijksweg lb te
Soest zijn gisterochtend vroeg twee
inwoners van Kootwijkerbroek om
het leven gekomen. Drie anderen
werden gewond, vam wie twee ern-
stig.

De auto, waarin het vijftail zat,
raakte door onbekende oorzaak van
de weg, botste tegen een boom,
sahoot toen de weg over cm kwam te-gen een andere boom tot stilstand.

De 23-jarige 'pluimveehouder B. J.
Bettink en de 21-jarige schilder E. M.van Manen, beiden ongehuwd, warenop slag dood. De 23-jarige bestuurderraakte zwaar gewond, evenals een20-jarige inzittende. De vijfde inzit-
tende werd licht gewond.

Vermoedelijk is de b-stuurder —aldus de politie — door een te hoge
snelheid in een flauwe bocht de
macht over het stuur kwijtgeraakt.

Bij een verkeersongeluk in Puttenverongelukten vannacht 'twee inwo-
ners van deze plaats: F. de Koning
(18) en A. C. H. Bonoufies (19). Zewaren dn dichte mist met faun autoop de linker weghelft geraakt en bot-
sten daar tegen een tegenligger, be-
stuurd door H. Kas (20) uit Nijikerk
Deze werd ernstig gewond.

Bij verkeersongelukken elders inhet land kwamen het afgelopenweekeinde zeker zeven mensen omhet leven. Onder hen de 68-jarige
Amsterdammer W. J. Sluitman, inizvt-tende van een auto die zaterdagmid-
dagop de weg Amensf oort-Zwolle bij
een inhaalmanoeuvre over de kopsloag. Zijn vrouw die de auto be-stuurde is zwaar gewond in een zie-kenhuis opgenomen.

Twee lijken
opgevist uit
Amsterdams
grachten

(Van een onzer verslaggevers)
AMSTERDAM, maandag. — Uit het

water van het Damrak en het Sin-
gel in Amsterdam zijn dit weekein-
de de lijken opgehaald van een
Amerikaanse student en een Am-
sterdamse .mballeur, die bedden
door verdrinking om het leven zijn
gekomen.

Het staffeilijk overschot van d'_ Ame-
rikaan, de 22-jarige Carl Leonard
Petenson, werd zaterdagmiddag in
het water van het Singel gevonden.
-Donde_dagajvond tegen een uu. of
elf was hij voor het laatst gezien.
Hij verliet .toen de woonboot waar
hij bij vrienden logeerde. Dazen
verfclaaaden aan de politie dat zij
achteraf meenden een plons te
hebben gehoord.

Het lijk van de Amsterdammer, de
twintigjarige W. Vlijm, werd zon-
dagmorgen oipigetvi-t. Hij had de
dag tevoren zijn woning (verlaten
en zou aan vallende ziekte lijden,
wat volgens de politie de oorzaak
van zijn verdrinking kan zijn.

De patholoog-anatoom dr Zeldenrust
heeft op beide overschotten .sectie
veanricht. Daarbij is van misdrijf
niets gebleken.

Toneelstudenten in
Maastricht spelen
Nederlandse stukken

MAASTRICHT, maandag (ANP)— Studenten van de Maastrichtse to-
neelacademie, verenigd in het Gale-
rie-theater in Maastricht, gaan vier
eenakters spelen onder de verzamel-
naam „Over mijn lijk". Het zijn: De
geneesheer, van Otto van Dijk (regie
Eddy Brugman), „Moordvent", van
Jos Boesten (regie Jef van Dalsen),
„De vlieger gaat niet op", van Djune
Teenstra (regie Peter van den Hurk)
en „Streek", van Léon Gordeau (re-
gieRaoul de Vree).

De eerste voorstelling wordt gege-
ven op lo december. Deze produktie
van het Galerie-theater is tot stand
gekomen in samenwerking met hetschrijvers-theater van het GrootLimburgs Toneel.

HET WEER IN EUROPA

Adam mist windstil 9.3 0
De Bilt misc windstil 7 2 0
Deelen zw. bew. windstil 6 5 0
Eelde mist w 3 9 5 0
Eindhoven motregen windstil 6 5 0
Den Helder geh. bew. zzw 3 9 6 0
Luchth. R'd mist o 2 8 4 0
Twente zw. bew. windstil 6 5 0
Vlissingen mist ono 2 7 6 0
ZuifJ-Limb. motregen ono 2 5 5 0.1
Aberdeen 1. bew. wzw 2 10 -2 0
Athene 1. bew. nw 8 13 8 0
Barcelona onweer o 2 13 — 8
Berlijn geh. bew. nw 6 9 8 0.2
Bordeaux zw. bew. ono 3 7-10
Brussel geh. bew. o 2 7 5 0
Frankfort motregen no 7 3 0.1
Genève geh. bew. windstil 2-10
Helsinki geh.bew. n 2 2 10
Lissabon zw. bew. ono 2 16 9 0
Londen mist windstil 9 4 0
Luxemb. mist ono 4 8 2 0
Madrid geh. bew. windstil 12 3 1
Malaga zw.bew. nw 4 10 5 £9 "

Mallorca zw. bew. ono 5 15 9 10
München onbew. no 2 5-30
Nice onbew. nnw 6 19 5 0
Oslo onbew windstil 2-2 0
Parijs mist ono 3 3 0 0
Rome onbew. o 2 16 3 0
Split 1. bew. wnw 2 13 7 0
Stockholm 1.bew. windstil 4-10
Wenen zw. bew. wnw 5 8 8 1
Zürich mist windstil 1-3 0
Locarno onbew. windstil 8 -2 0
Casa Blanci regen wzw 4 15 10 21
Las Palmas h. bew. nnw 4 15 10 0
Tel Avlv zw. bew. wnw 7 10 15 20
Tunis zw.bew. o 7 18 15 0.2
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EXCLUSIEVE 'DIK'IS NIETMEER
(Van een onzer verslaggevers)

A LS je van „de tempels van de-rv herenmode" durft te spreken
dan behoort de firma DIK. „tailor,
hatter and hosier since 1893", inde Amsterdamse Leddsestraat daarzeker toe. De pretenties van dezewinkels zijn nog, alttfd even hoog
als toen de heren uit de betere
standen zich daar uitgelezen „on-
dergoederen" aanschaften, ofmaatkleding met bijpassende hoe-den lieten maken. De firma DIK
gaat sluiten. Zü maakt plaats voorde Poolse luchtvaartmaatschappij,
die zich in de nabuurschap ln veelsoortgenoten mag verheugen.

De schildspreuk van de firma„Nulli Secundus" („Niemands
Tweede") roept kort voor het de-finitieve verscheiden van DIK-Leidsestraat nog even het heim-wee op naar de glorietijd vanwarme tweed-stoffen uit dureEuropese hulzen.

De laatste zeven jaar werd demode-scepter in het bedrijf ge-zwaaid door de heer A, E. Speyer,opvolger van de heer Dik zelf.
Waarom gaat DIK sluiten?Speyer: „Het was een zware be-slissing voor me, want ik weetheel goed dat een zaak als dezeeen „instituut" is. Maar er _yn

drie dingen die het besluit defi-nitief hebben gemaakt. Allereerst

heb ik geen opvolger. Mijn enige
zoon studeert economie in het
buitenland en hij wil voor geen
prijs in de kleinhandel.

In de tweede plaats is de laat-
ste jaren het mode-getij sterk
gekeerd. De veranderingen zijn
snel en wisselvallig en een zaak
als deze is daar niet op berekend.
De belangstelling voor kleren
van degelijke modieuze snit is
duidelijk afgenomen.

In de derde plaats had ik
een zwaar hoofd in de commer-
ciële ontwikkeling van de Leid-
sestraat. Door het auto-vrij wor-
den van deze weg is er buiten
Amsterdam een ander „Leidse-
straat-image" ontstaan. Meer
dan vijftig procent van onze
clientèle komt van buiten de
stad. En het is niet het soort
mensen dat een bus of een taxi
neemt om te gaan winkelen."

„Ik heb zelfs tot diep ln het
buitenland geprobeerd mensen
uit de eigen branche te interes-
seren. Maar tenslotte hielden ze
de boot alt_d af. De luchtvaart-
maatschappijen stonden te drin-
gen."

„Het Is misschien wel een ver-
lies voor Amsterdam, deze win-
kel. Maar er blijven in deze stad
echt nog wel mogelijkheden on-
een modieus exclusief kostuum te
kopen."

DE HEER
SPEYER van
DIK, Leidse-
straat verkoopt
nu nog zijn ex-
clusieve heren-
mode. Straks is
zijn zaak het
domein van de
Poolse lucht-
vaartmaatschap-
pij.

Medewerkers boos op NOS om 'grappen'

RUZIE OM 'KLAAS
IN HET GEDING'

(Van onze KIJK-redactie)
HILVERSUM, maandag. — Een aantal medewerkers aan

„Klaas in 't Geding" van gisteravond (een aflevering van Kort
Geding van de NOS-tv) is zeer boos. Drs Peter Lohr en Mies
Bouhuys, medewerkers aan deze uitzending, hebben een pro-
testtelegram gestuurd aan de NOS waarin z_ protesteren tegen
de uitzending zoals die gisteravond is vertoond.

De heer Lohr en zijn getuigen,de producers van het programma
(o.a. Hedda van Gennep, MiesBouhuys, dr Willem Langevcid)
en presentator mr P. H. BakkerSchut zeggen van tevoren niet ge-
weten te hebben hoe de aard vanhet programma precies zou zijn.
Wel was bekend, zo zeggen ztf, dat
naast de serieuze opzet rondde stelling „Sinterklaas is schade-lijk voor de volksezondheid" een
„grappig Incident met Sinterkla-
zen" zou plaatsvinden.

„Na de eerste getuige zou dat
afgelopen zijn en konden we
doorgaan met de uitzending," zo
zei Peter Lohr. „Wij warea ont-
steld over wat daarna volgde.
Tijdens de uitzending werd ik
kwaad en wilde ik het geheel la-

ten stoppen. Achteraf vond ik,
en met mij een aantal mensen,
dat je deze opname niet kon uit-
zonden. We zouden er tijdens
een voorvertoning jl. zaterdag
met de NOS-mensen over pra-
ten, maar deze bijeenkomst
werd door de NOS afgezegd om-
dat er geen ruimte beschikbaar
was."

De eindredacteur van Kort
Geding, Simon Jelsma, die volle-
dig op de hoogte was van de
plannen van regisseur Vincent
Monnikendam, zei vanochtend
dat alle betrokkenen een over-
zicht hadden gekregen van de
gang van zaken bij dit program-
ma en dat niemand zich hierte-
gen had verzet „Er moet iets
verkeerd zijn overgekomen," zei
hij, „en dat betreur ik zeer."

Klaas in 't Geding, gisteravond op tv

Ouders vrezen voor toekomst zelfstandige gymnasia
AMSTERDAM, maandag (ANP) —Het „oudercomité voor behoud van

de zelfstandige gymnasia" gaat mor-
gen bij de vaste onderwijscommissie
van de Tweede Kamer zijn bezorgd-heid uiten over de toekomst van ditschooltype.. Het comité vreest de opheffing inéén klap van alle veertig gymnasia in
Nederland als het getalscriterium
van 360 leerlingen per school onver-
hoopt ook op bestaande scholen zal
worden toegepast. Dit minimum

geldt nu al voor nieuw op te richten
zelfstandige (dus niet van een scho-lengemeenschap deel uitmakende)
gymnasia.

Ook vindt het comité de beperking
van het eindexamen tot zeven vak°
ken een „ernstige verarming". Het
noemt het voor gymnasiasten discri-minerend, dat daarbij drie verplichte
examenvakken (voor alfa- en bèta-leerlingen samen) zijn, tegenover
voor atheneumleerlingen twee. Wantnu blijven voor de gymnasiasten

maar vier keuzevakken over, terwijl
zij al na het eerste leerjaar moeten
kiezen tussen de richtingen alfa enbèta.

„In de mammoetwet werd ons keu-
zevrijheid voorgespiegeld", aldus de
ouders, „in plaats daarvan wordt ons
nu keuzebeperking opgelegd. Begaaf-
de kinderen kunnen niet meer het
onderwijs krijgen dat hun ouders wél
hebben genoten. Zij zijn beroofd van
hun recht op een veelzijdige oplei-
ding".

Artsen wijzen
abortus af

UTRECHT, maandag (ANP). _ De
stuurgroep van 12 van de 200 artsen,
die hun collega's begin vorige maand
hebben opgeroepen een protest tegen
de richtlijnen inzake abortus provo-
catus van de Koninklijke Nederland-
se Maatschappij tot Bevordering der
Geneeskunst heeft haar standpunten
neergelegd in een memorandum, dat
volgende week wordt toegestuurd
aan regering en parlement.

Het memorandum is zaterdag op
een vergadering van de stuurgroep
met het voltallige bestuur van de
KNMG voorgelezen door de Amster-
damse gynaecoloog dr T. K. A. B. Es-
kes. In het memorandum wordt ge-
steld, dat binnen het medisch hande-
len geen plaats is voor actieve beëin-
diging van menselijk loven en dat hetsociale vraagstuk van de ongewenste
zwangerschap met maatschappelijke
middelen en maatregelen tegemoet
moet worden getreden.

De stuurgroep heeft er bij het
maaitschappijbestuur op aangedron-
gen de regering in deze zin te advise-
ren en zün richtlijnen zo te wijzigen,
dat daarin de absolute eerbied voor
het menselijk leven als norm voor
het medisch handelen wordt opgeno-
men.

Jongemanbij
vechtpartij
gedood door
messteek

(Van onze correspondent)
HAARLEM, maandag. — Zater-

dagavond is de 19-jarige loswerk-
man J. J. Bogaart bij een vecht-
partij in de Haarlemse binnenstad
met een mes doodgestoken.

Hij was met een groep jongelui
naar de koffiebar van de Pinksterge-
meente in de Nieuwe Kruisstraat ge-
trokken om daar een oude ruzie uit
te praten. De jongelui bonsden op
deuren en ramen van de Pinksterge-
meente en van het aangrenzen buis
van de familie Van V.

De 77-jarige E.L. van V. en zijn
zoon de 41-janilge automonteur H.W.
van V. kwamen in de deuropening
ötaan. Er ontstond een sdhe-dpartiij.
De jongelui en vooral Bogaarit daag-
den de aMtamonteu-- uit Idlie volgens
getuigen e*_ imss in zijn hand had.

Toen Van V. de straat opging
vluühittan de meeste jongens weg.
Bogaart bleef echter staan. Volgens
een getu'gie stak Van V. de loswemk-
man in de hartstreek. __gaar,t maak-
te nog een paar passen en zakte toen
op straat in elkaar. Hij werd door
een lid van de Pinkstergemeente per
auto naair het ziekenhuis gebracht.
Bij aankomst bl.aek hij te zijn overle-
den. Van V. is door de politie aange-
houden. Hij zegrt in paniek gehandeld
te hebben en zjah van de fatale mes-
stoken niets te kunnen heninneren.
Hot mes _s nog niet gevonden.

Bedrijfsleider
bioscoop
beroofd van
geldcassette

HEERLEN, maandag (ANP) —Omstreeks elf uur gisteravond is de
59-jarige bedrijfsleider H. Michielsen
van het Hollandiatheater in Heerlen
door twee mannen overvallen en van
een cassette met ruim ’ 3600 beroofd.

De bedrijfsleider was met twee
geldcassettes — de opbrengst van de
bioscoopvoorstellingen van zondag —op weg van het theater naar de bank
toen twee mannen, met nylonkousen
over het hoofd, hem aanvielen. Er
ontstond een gevecht, waarbij de heer
Michielsen tegen de grondwerd ge-
werkt.

De overvallers wisten één cassette
te bemachtigen en gingen er daarna
van door. Zij waren vanochtend nog
spoorloos.
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Toon Hermans 25 jaar getrouwd
TOON HER-
MANS en zijn
vrouw Rietje be-
wonderen een
van de vele
bloemstukken,
die ter gelegen-
heid van het
zilveren huwe-
lijksfeest wer-
den gestuurd.
Toon Hermans
heeft voor zijn
zilveren bruid
een gouden ket-
ting laten ma-
ken, bestaande
uit schakels,
waarin de na-
men van hun
kinderen staan
gegraveerd.

CADVERTENTIE)

INu óók in Amsterdam-Noord:

KIP INT PANNETJE
Het grote succes van de

AtfKOIvVWIODATIE specialiteitenrestaurants van het. GOEDE _
OTICe Dirk van den Broek-concern

ur_f_R UW RECEPT lt=>.
dirckdirckzVERGADERINGEN, tNz- AMSTERDAM-WEST

—.fm.ry-- Bilderd ijkstraat 102-106
PUT-I Tel. 020-183176

SHERRY _ HET HOGE DUIN
N/ERMOUTH WIJK AAN ZEE
ÏW l_ e| Rijkert Aertszweg 50
f I.— per 9I3Ï> * Tel. 02517-322 of 341

Vraag defolder met HET RECHTHUIS
MENUSUGGESI it=> un-HOORN A/D AMSTEL

voor diners v.a. l&per sC hans 32-Te1.02975-1380

GEEN en nieuw!...
ZAALHUURI DIRCKDIRCKZ

AMSTERDAM-NOORD

f in het grote winkelcentrum
Buikslotermeerplein 164

naast C&A
Tel. 020-277591
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FELLE UITVAL
VAN PRAWDA Zuiveringen
in China gemeld

MOSKOU, PEKING (Reuter, AP, NV Times). — Het Russische
partijblad Prawda heeft een felle aanval op China gedaan, waarin
de Chinezen wordt verweten „de belangen van extreem reactionaire
imperialistische machten te dienen" en waarin wordt gezegd dat het
maoïsme „zeker geen revolutionaire maar een reactionaire ideologie"
is die „objectief gezien koren op de molen van imperialisme en re-
actie is.

Het lange commentaar van de
Prawda volgt op een serie aanvallen
op China als reactie op de Chinese uit-
latingen in de Verenigde Staten. De
Prawda beschuldigde het bewind in
Peking van „een serie zuiveringen in
de .legerleiding". „Door de persoons-
verheerlijking in China is het leger
een gevaarlijke voedingsbodem ge-
worden voor anti-maoïsme waardoor
de ene zuivering na de andere moet
worden doorgevoerd om de anti-
maoi-tiische beweging onschadelijk te
maken," aldus de Prawda. „Maar het
maoïsme lijdt de ene nederlaag na de
ander en zijn ineenstorting is uitein-
delijk historisch onvermijdelijk."

In Moskou is het begin aangekon-
digd van een omvangrijk programma
voor "wetenschappelijk onderzoek van
alle aspecten van het politieke, eco-
nomische en sociale leven in China.
Dit is in de Russische hoofdstad me-
degedeeld na een bijeenkomst van
geleerden die zich voornamelijk met
China bezighouden.

Betoging tegen
'uitverkoop volk
van Rhodesië'

(Van een onzer verslaggeefsters)
AMSTERDAM, zaterdag — De An-

ti-Apartheids Beweging Nederland
en het Rhodesië-comité houden dins-
dag 7 december een Rhodesië-demon-
stratie. Deze wordt gehouden „om-
dat", aldus de organisatoren „de En-
gelse regering het volk van Rhodesië
verkocht heeft aan lan Smith".

Om 19 uur vertrekt de stoet van
.hot Beursplein en zal via Damrak,
Rakin, Spui naar het Britse consulaat
aan de Keizersgracht trekken en dan
via ihet Weteringcircuit en Frede
p__in naar het Jonas Daniël Meyer-

Hertelling stemmen
in Uruguay

MONTEVIDEO, maandag (Reuter)— De srte___en die verleden week
zondag z_j.n uitgebracht voor de pa_-
lemenits- en presidentsverkiezingen
in Uruguay zullen opnieuw worden
geteld omdat het verschil in het aantal
stemmen van de CoLorados en de
Blancos minder dan 10.000 is. Hier-
door zal de of-iciële uitslag niet voor
het einde van januari volgend jaar
bekend zijn.

Volgens de laatste officiële opgave
heeft de regerende CoLorado-partij
tot nu toe 595.570 stemimen gekregen,
de Blanco-ipaii-tij 585.974 en de linke
Frente Amplio (Breed Front) 276.636.
In de uitslag 'moeten nog 80.000 stem-
men van Urugiuezen, die in het bui-
tenland verbltjven. worden verwerkt.

Cambodjanen
ontruimen
twee steden

PHNOM PENH, maandag (AP,
Reuter, UPI) — Cambodjaanse ■troe-
pen hebben gisteren de provinciale
'hoofdstad Kompong Thom ontruimd,
waardoor het offensief tegen de
Noordvietnamjese en Cambodjaanse
guerrillastrijders, dat drieëneenhalive
maand geleden in Kompong Thom
was begonnen, is mi-hikt. Bij ge-
vechten langs de belangrijke route 6,
waaraan Kompong Thom ligt, zij;n
honde-d Cambodjaanse iregeringisml-
litaken gesneuveld. De Oambodjanen
staan ook op 'het punt de strategi'soh
belangrijke _tad Taing Kaoek, 70 ki-
lometer ten noordoosten van Plbmom
Penih, te ontruimen. Na een driedaags
offensief hebben Noordwietnamese
eenheden de stad Bat Dong, 25 kilo-
meter van Phnom Penlh, veroverd.

Lm Piao
Volgens diplomatieke waarnemers

in Hongkong worden miljoenen Chi-
nezen door de partijleiding op de
hoogte gebracht van het feit dat mi-
nister van defensie Lm Piao in sep-
tember om ihet leven is gekomen bij
een vliegtuigongeluk nadat hij was
betrapt bij een poging de macht te
grijpen. Partijfunctionarissen zouden
speciale bijeenkomsten houden om
het volk de val van Lm Piao, tot sep-
tember plaatsvervanger van Mao.
mee te delen.

Op sommige vergaderingen zou
zijn gezegd dat Lm drie keer een
aanslag op Mao heeft gepleegd— een
keer door een-toom in Mao's vliegtuig
te pilaatsen, een keer door een toom in
zijn slaapkamer te lieggen en de der-
de ikeer door te trachten de lucht in
Mao's treincoupé te vergiftigen. De
Chinezen zou ook zijn verteld dat
Lm door zijn dochter werd verraden.

Hoe en

waarom

onbekend

'SABOTEURS' HET
LAND UITGEZET

SCHIPHOL, maandag (ANP. Reu-
ter). — Twee van saibotage-activitei-
ten verdachte mannen zijn giste, mid-
dag op Schiphol het land uitgezet. De
26-jarige Irakees F. A. R. en de 25-
-jaritge Jordanlër K. M. A. werden op
het lij.nviiegtuig maar Beiroet gezet
De politie wilde bevestigen noch ont-
kennen of het tweetal inderdaad ooit
bij rvliegtuigkapingen betrokken is
geweest.

De twee .mannen was eerder deze
week de toegang geweigerd tot het
vliegveld van Kopenhagen. Daar wa-

nèn toen strenge veiligheidsmaatrege-
len van kracht in verband met het
bozoek van de Russische premier Ko-
sygin.

Het tweetal was vrijdag uit Kopen-
hagen naar Nederland gekomen. Vol-
gens een woordvoerder van het mi-
nisterie van justitie waren de man-
nen „volkomen ten onrechte" op
Schiphol toegelaten. Hoe en waarom
de imarunen zijn aangehouden, is niet
bekend gemaakt. Zij zouden volgens
de politie „internationaal als sabo-
teurs gesignaleerd" zijjn.

De twee man-
nen die gisteren
op Schiphol op
het vliegtuig
naar Beiroet
zijn gezet en
die volgens de
politie „interna-
tionaal als sa-
boteurs gesig-
naleerd" zijn.

Ook Robert van S. in hoger beroep
(Van een onizer verslaiggetvers)

ARNHEM, maandag — De 22j-j__ri-

r dienstplichtig militair Robert van
wegens doodslag oip rtwee Belgi-

sche politiemannen door de krijgs-
raad m Arnttiem veroordeeld «tot 12
jaar gevangenisstraf en voorwaarde-
lijke terbeschikkingstelling van de

regering, heeft tegen dct vom_i_s ho-
ger beroep aangetekend 'hij het Hoog
Militair Gereohtóhof in Den 'Haag.

De audi-cur-imiilitair bij de Arn-
hemse Krijgsraad die acht jaar en
onvoorwaardelijke terbeschikking-
stelling had geëist was al eerder te-
gen de beslissing van de Krijgsraad
in appèl gegaan.

Grieks blad wijst
Nederland terecht

ATHENE, maandag (AFP) — Het
Griekse dagblad „Nea Politika", dat
door velen als de spreekbuis van het
Griekse kolonelsbewind wordt be-
schouwd, heeft zaterdag de Neder-
landse regering gewaarschuwd voor
de mogelijke gevolgen van iedere po-
ging om de Griekse binnenlandse po-
litiek om te buigen in de richting van
een „zogenaamde terugkeer naar de
democratie".

„Nea Politika", dat na de mili-
taire staatsgreep van 1967 wend op-
gericht meent dat deze pogingen tot
mislukking zijn gedoemd. „Grieken-
land wö:gert terug te keren naar de
oude democratie. De democratie die
wij zullen opbouwen zal niets ge-
meen hebben met die van het verle-
den," aldus „Nea Politika".

Leden Spaanse
parlementuite
protest tegen
regering

MADRID, maandag (UPI, _— Dertien leden van het S
parlement hebben kritiek geojregering wegens de maatreg«s
zijn genomen tegen het *1
avondblad „Madrid".

De krant werd vorige maa«
de regering verboden, officie»!
er zich onregelmatigheden Jhebben voorgedaan bij het ».
maken van de eigenaars van &
delen. Algemeen wordt echter
nomen dat het blad is verbod?
dat het teveel kritiek uitte opj
gime van Franco. Het was he»
beboete blad in Spanje.

De dertien parlementsledenj
in een formele verklaring —.'
ste tegen de gerichte verklart
parlementsleden in 35 jaar —j
verbieden van „Madrid" in m
met de grondwet.

In de verklaring wordt gezjj
de pers moet worden toegesfl
regering openlijk en zondey
voor maatregelen te bekfl*
„Wij kunnen niet begrijpen |j
regering een actie kan ondejï
tegen kranten die op enigerlei
kritiek op haar politiek \
geuit", aldus de dertien pan*
leden.

Het Vaticaan heeft de benjbekendgemaakt van de progr
aartsbisschop van Toledo, k*
Enrique Tarancon, tot aartsß
van Madrid, de belangrijks*
van het Spaanse episcopaat.
naai Tarancon staat bekend
tegenstander van staatsbefl
met de Kerk. Met de
traditionele lijn van opvolgü*
broken.

STEMMENTAL VAN
GAULLISTEN
LOOPT TERUG

(Van onze correspondent)

PARIJS, maandag. — Vier tussen-
tijdse verkiezingen in Frankrijk heb-
ben duidelijk aangetoond dat de
gaullisten bij de eerstvolgende alge-
mene verkiezingen een geduchte klap
kunnen verwachten.

In drie departementen moestennieuwe afgevaardigden voor de Na-
tionale Vergadering worden gekozen
en in Versailles vonden gemeente-
raadsverkiezingen plaats. De gaullis-
tische regeringsmeerderheid verloor
een zetel in Rodez, maar won er een
in Gap. Montelimar bleef in handen
van de socialisten. In Rodez werkte
voor liet eerst Ihet centrumakkoord
Jean Jacques Servan-Schreiber—■
Jean Lecannet. Deze nederlaag van
de gaullisten was een grote verras-
sing. In Versailles won' wat men hier
het „oppositionele centrum" noemt.

Hoewel de gaullisten dus uiteinde-
lijk geen zetels verloren, zijn toch
hun stemmenpercentages ten opzich-
te van 1968 duidelijk teruggelopen.
Vooral het gematigde centrum heeft
van deze ontwikkeling geprofiteerd.
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Familieberichten

Met grote blijdschap geven wUkennis van de geboorte vanonze dochter en zusje
MIRELLA

J. H. Wesseling
J. M. Wesseling-Modder
Linda
René

Brederodestraat 93 I.
Amsterdam, 5 dcc. 1971.

Heden overleed onze lieve, zorgzame Vader en
Grootvader

Gerrit Adriaans
weduwnaar van Johanna den Hertogh

op de leeftijd van 73 jaar.
Gorinchem: C. de Vries-Adriaans

J. L. de Vries
Peter
Annette
Rudolf

Amersfoort: M. Kortmulder-Adriaans
R. A. Kortmulder
Kees
Otto

Amersfoort. 3 december 1971
Thorbeckeplein 18.

Liever geen bezoek.
De teraardebestelling zal plaatshebben op woens-

-dag 8 december om 13.00 uur op de Algemene
Begraafplaats „Rusthof" aan de Dodeweg teAmersfoort.

Van ons is heengegaan, op de leeftijd van 84 jaar,

" onze lieve Moeder, Benuwdmoeder, Grootmoeder
en Overgrootmoeder

(Ihristine Elisabeth Lucretia Batten
geb. Beynon

weduwe van F. B. Batten
Oud-resident van Madoera

Mede namens de verdere familie:
Amsterdam: F. E. A. Batten

A. Batten-Hendriks
Eddy Batten
Dicky Batten

's-Gravenhage, 4 december 1971
Werkhovenstraat 34.
De begrafenis zal plaatshebben op woensdag
8 december 1971 om 11.15 uur op de begraaf-
plaats Oud Eik en Duinen te 's-Gravenhage.
Vertrek van het woonhuis om 11.00uur.

Heden overleed tot onze diepe droefheid onzeNeef en Medewerker

Jacobus Riebel
Electro-Galvanische fabriek
Palmstraat 13 - 49

De crematie zal plaatshebben op woensdag 8 de-cember om 12.30 uur in het crematorium ..West-gaarde", hoek Ookmeerweg, Amsterdam-Osdorp.
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Geboren: Erik S. S Beij er z
Camiel Ekelmans z: Anouck AW. ten Cate d: Hylkje de Jon?d: Nynifce de Jon.? d: Pr,
van Thijn z: Myrtho Moens fl-Katja Lange d; Maikin E TWels z: Mar-iin We>-o-bere z:Jacqueline Tamminga d; \

van het Nede-
Z_- M_ ]am d* Boer d: Ro"H. Pool z; Demmv X;< z. Marie C. Vannaelend: Wouter J van Dijk z: Jo'-

hannes Oostindie z: Had
Teeken d: Koen j Begout
="rancina W. Lemson d. Barba-ra Chunderbal-Sing d. SaskiaOosterw-ud d: Micruel Petter-
son z; Badradi- ATlal z: Eelco
LemK z: Irma Vonk d: SandraVonk d: Sebastiaan van Wllkz: Danielle C. Kok d: Maaike
J Aders d; Jeroen Lotz- z-
Micheil van Cruiisen z: Naita-
scha M Büva nk d: Norbe
W. Pel z: Saskia Roziin d:

«ma z: Debby van
d: Renate P J. van

-ie Egber's d: Gonnv
Rosifn D. de

d: Irene Peke'b-i.
Bonman rt: P°-

' ts d: Char'o"? L
Bril-.ell '1: Dfnnis de V-:es z:
S"bine te- L'»vlen d:
Vf van der Kevie d: Menno

■: H«e Boeman. E!: _b_th
M van N'mu-egen d: Patrlck

!dgar f-Wen z: NT_ncv
Teek d: Eduarri R. G de

Jong z; Marianne Hogenkamn
d; -Ta_rice L n

: Zweerman d: Barbara S
Stroosnijder d: Dinesh A■ Mungra z; Kenton J. L. Du!
tuig z: Angelique Boomgaart
d: Jolanda A. Dutoois d: Ro
natd H. van Vliet

Overleden: Margareth;
Droge. e.v. A. G. van Eekeres
v. 68 jr; Cornelis Treurniet, m
80 jr: Gabriël F. Bonnet, m 7(
jr: Jacob Hansen. m. 69 jr; Jo-
hanna H. C. van Dijk. w.v. G
T. J. Roozeboom, v. 91 jr: Ge
sina Bakker, e.v. D. A. Bekerv. 44 jr; Jan H. Exai]to. m _
jr; Egbert van Beek. m. 75 jr
Sietze Eisma. ra. 90 jr; Anna E
M. Groenendaal, w.v. S. Ploo-
yer. v. 91 jr; Nicola T. Jansen
w.v. P. ten Napel. v. 80 jr; Ah-
da J. van den Afcker. e.v. C. B
de Kater. v. 88 jr; Antonia F
Buis. w.v. Axie W. Beijen. v. 7:
jr; Adrianus dTJaen, m. Tl jr
Theresia Levij. wv. C Kolk, v
90 jr: Johannes Kaal. m. 2 jr
Hendrik Meijer, m. 85 jr; Jar■ Hoüeman. m. 76 jr; Laura EPoelman, w.v. H. Siuijter, v. 9:Jr. Crrristina Smaling. e.v. TJurnaans. v. 84 jr: Dirk Veldhuis. m. 39 jr; Simon J. Voort-man, m. 24 jr: Marretje W, Dijkman, v. 82 jr; Jacobus L, Hoogeveen. m. 69 ir; Johan FKruger, m. 93 jr; Johannes WButer, m. 79 jr; Lamberiu:Hol'.emans. m. 66 jr; Reijdin;
Bouwens. e.v. L. H. van Bae
kei. v. 74 jr; Gerrit H. Haze-
winkel, m. 79 jr: Andrie:
Stolp. m. 79 jr: Sietske Smit
wv. P H. F. Visser, v. 90 jr

Anna C. van Nus. e.v. H. van
Schie, v. 66 jr; Wilhelmus Aal,
m. 73 jr: Femia E. Luiken, v.- 79 jr; Frederika D. Krom. v. 55
jr: Astrid J. M. Eichhorn. v. 10
jr: Joseph Morlang. m. 68 jr;
Joha:nnes M. Groenestein, m.
52 jr; Jan D. Noordermeer. m.
T 2jr; Anna S. Schaap, e.v. J.
H. Sohaasberg. v. 57 jr; Fran-
ciseus D. Bmgg-man, m. 77 jr;
Louisa C. Scheen, w.v. A. de
Kam, v. 74 jr; Anna W. Muller.
e v. G. C. Bührman. v. 34 jr;
Martha Barkowsky. v. 81 jr;
Johannes C. Hesse'.s. m. 63 jr;
Jeannetite A. H. van Roemburg.- e.v. G.J. Peijters, v. 39 jr;
Cornelis W. Pieterse. m. 91 jr;
Wilhelmina Warsen. w.v. M. J.
Lochtenberg. v. 69 jr: Gerardus
P. Veerlvu;s. m. 55 jr; Jetze
Post. m. 74 jr; Caro'.ina H. VV.
Hitzemana. e.v. J. Traas. v. 74
jr; Maria C. Schröder w.v. t'
A. Grijpink, v. 77 jr; Francis-
ous Bruggink. m. 76 jr; Wi'.le-
mina H. Vredenberg. v. 92 jr;
Johannes M. Ploeg. m. 78 jr;

Tneodora van Driest, w.v. J. C.
Hartman, v. 70 jr: Frederik C.
P. Kools. m 56 jr: Jan Koters,
m. 66 jr; Maria Hailsema. w.v
B. E. E. Kuihlemeier. v. 79 jr;
Gerrit J. Mol, m. 77 jr: Johan-
nes Jaarsveld, m. Tl jr; Johan-
na E. Kroes, w.v. C. H. Meijer,
v. 88 jr; Petrus de Rooij. m. B 9
jr; Aagje Karemaker, w.v. G
Kramer, w.v. G. Kramer, v. 72
jr; Willem V. v. Ormondt. m
10 jr.

Geboren: Jörgen M. Ruhl z;
Mirjam T. Egging d; Eduard
N. Beijnes z; Danielle Volkers
d; Martijn Zieltjens z; Simone
B. M. Herremans d; Sylvana
Blom d; Monique N. van
Maare d; Sander Rave z; Se-
bastian P. F. Walgraeve z: Sil-
vie Spreeuwenberg d; Astrid I.
Nietfeld, d; Hillebrand C. Geerls- z; Ronald C. S. van Rooijen z;
Danielle H. J. M. van As d:

r. Remco P. van der Brugge z;
Nathalie Vooren d; Paulus J.
Koppen z; Ryan R. Warnaar z;
Cynthia M. Aldenhoff d; Men-
no P. van Laer z; Jochewed B
Spiero d; Marcel J. J. van
Tee££elen z; Johannes M. Sij-
mons z; Terence Fechter z;
Catharina M. Bon d; Remko
Verhoeve z; Jennifer Wong-
Swie San d; Melanie S. Alde-
wereld d; Nora Zoons d: Mi-
chael Niemans z; Elian N.
Swaab z; Sue-Yen C. Braumul-
ler d; Ronald Tuininga z; Ma-
riëtte L. Roesink d; René A.
Oosterloo. z.

Overleden: Wilhelmus H. v.d.
Geer m 80 j; Bertha Knuivers
wv: P. Timmerman y 76 j; Jo-
han D. v.d. Knaap m 67 j: Jo-

hannes J. Koper ra 76 j; Chris-
tiaan F. Bartelsman m 9i j;
Arme Koster m 85 j; Christiaan
F. Jaakke m 83 j; Leonardus
Hendriks m 82 j; Anna M.
Barmentloo cv G. J. van Zul-
len v 71 j: Catharina M. E.
Staal wv D. P. Zwart v 83 j;
Theodorus Jongkind m 67 j;
Herman J. K. Marsman m 47 j:
Maria A. Schiltmeijer wv G. H.
v.d. Vegt v 74 j: Gerardus H.
L. van Hees m 61 j; Jacoba W
Roskam wv H. J. Stenneke v
86 j; Maarten v.d. Waaij m 90
j: Jan A. Burger m 66 j: Pau-
lus Cornelissen m 74 j; Hille-
gond de Ruijter wv W. Nauta
v 81 j; Jacob de Ronrie m 74 j;
Johan Sonneveldt m 75 j: Her-
mina C. Hempel \w J. W. F.
Borgstede v 87 j; Arie van Ga-
len m 65 j; Cornelis H. Lee-
naarts m 74 j: Antonius E.
Teering m 78 j; Catharina
Muller cv J. J. Roggeveen v 68
j: Wilhelm G. van Maaren m
7« j; Mlchlel Stad ni 7ü j: Ge-
rardus N. Matthesius m 67 j:
Leo J. W. M. Oostdam m 62 j;
Johannes F. de Nljs m 74 j;
Gerrit Kruk m 71 j; Willem
Schoneveld in 25 j: Jansje Bos-
man wv Cornelis P. Brugmanv 78 j; Jacob Zijp m 53 j.

Advertenties

Gevestigd per 1 december
1971

M. W. Wessel
internist

Ziekenhuis Amsterdam-N.
Distelkade 21, Amsterdam,

tel. 68922.
Consult volgens telefoni-
sche afspraak: tel. 263749.

VERKOOP BIJ EXECUTIE
welke zal worden gehouden op
dinsdag. 7 december 1971 te 11
uur, ten laste van D. Hopman
te Amsterdam. Krayenholï-
straat 32 van enige ROEREN-
DE GOEDEREN, bestaande uit:
bewerking-MACHINES voor
textiel en een automobiel ge-
merkt Gpel caravan, kenteken
AJ 18-20 en wat verder te koop
zal worden aangeboden.

De verkoop geschiedt a con-
tant zonder opgeld. De goede-
ren zijn een uur vóór de ver-
koop voor een ieder te bezich-
tigen.

De deurwaarder belast met
de executie:
J. J. Kaarsemaker.

(iu-a<'£ëA/ Boette-ft...' J

| BESTELBON
aan Perscombinatie-Boekenbedrijf
Antwoordnummer24o3 Amsterdam

E
*■ Zendmijn.
1- ....ex- AppieHappie
p drie stripverhalen in één
73 boek
r; doorDik Bruynesteyn
v & ’4,90 (plus verzendkos-
m ten)
E
92 Naam:
T.

Adres:

l Woonplaats:
r.

Ook telefonisch te bestellen onder
nummer 020-914400-toestel 265.

_________■___■__■________■
c-
es
it.r:

A.W. MASTENBROEK Erkend Veilinghouder

\/F|! T t.o.v. Deurw. G. van Leuven op dinsdag 7
VEIL I en woensdag 8 december te 19.00 uur n.m.

IN OPDRACHT
INSPECTIE DOMEINEN:

FOTO- EN FILMKAMERAS (CANON. YASHICA, ZEISS
IKON. OLYMPUS PEN enz). STEREO RECORDER
(AKAI), BANDRECORDERS, TRANSISTOR RADIO'S
enz. Kristallen kronen, kandelaars, BOUDOIR, speelta-
fels. ZILVEREN VOORWERPEN, horloges, WASAUTO-
MATEN. VAATWASMACHINES. KOELKASTEN, bu-
reau'senz.

GEVONDEN RIJWIELEN EN BROMFIETSEN VAN DE
POLITIE
KIJKDAG dinsdag 7 decembervan 10.00 tot 15.00 uur
INBRENGEN EN AFHALEN VAN GOEDEREN DAGE-
LIJKS VAN 8.30 TOT 17.00UUR.
LEIDSEGRACHT 76 TELEFOON 232312

Nederlandsche
Credietverzekering
Maatschappij
Keizersgracht 271—277, Amsterdam.

Op ons moderne kantoor in het centrum van Amster-
dam — ca 5 minuten van de Kalverstraat en Dam —kunnen wij op korte termijn plaatsen een

typiste
(moderne talen)
Haar werkzaamheden zullen bestaan uit de verzorging
van het typewerk voor een drietal correspondenten.

Leeftijd omstreeks 20 jaar; liefst Mulo- of Mavo-oplei-
ding.
Wij bieden voor deze functie een goed salaris, een 13e
maand en een gunstige gratificatieregeling.

Voor meer informatie of om direct een afspraak te
kunnen maken kunt u bellen (020) 64991 en vragen
naar de heer Van Dalfsen.

'eb
Voor onze Centrale Modelslagerij.
Ariane Nozemanstraat 8 te Amster-
dam, vragen wij enkele

produktie-
medewerkers
die opgeleid willen worden voor ver-
schillende funkties in de afdeling
vleesbewerking of de inpakafdeling.

Geboden wordt: goede beloning,
prettige werksfeer en sociale zeker-
heid.

Alle gewenste inlichtingen kunnen
vrijblijvend worden verkregen in ge-
noemde slagerij, dagelijksvan 9.00 tot
16.00 uur.
Vragen naar de heer J. Uytenwaal (tel.
020—157811).

albert heijn

bukmansarforiusvraagt
zelfstandige
boekhoudkundige
medewerkers(sters)
Het bezit van het Praktijk- zullen krijgen. van onze reiskosten- en
diploma Boekhouden is een Enige ervaring is daarom studiekostenregeling.
regelrecht plus, maar hier- vereist, en wel op het gebied Bel voor een afspraak
voor studerenden kunnen der gemechaniseerde (020)-64544, afdeling
ook solliciteren. administratie en de Personeelszaken. Of schrijf
Wij hebben enige vacatures grootboekadministratie. aan B+S, Postbus 1463,
op de Centrale Administratie Natuurlijk profiteert u ook Amsterdam.
te Amsterdam. Wij zoeken
zelfstandige medewerkers, t-li ~_w--m QT_ -4-C.Q T» _"_"__»-Il C
daar zij de verantwoordelijk- UXlJC_.XllCtll ! OdJL LUX _LL_ö
heid voor belangrijke t rr "
deeltaken van deze afdeling VOOTRantOOrCJJICICnCy postbus U63. Amsterdam, tel.<o2o, 64.44.

VESTIGINGEN TE AMSTERDAM.ROTTERDAM.ARNHEM. EINDHOVEN. GOES, GRONINGEN, DEN HAAG. HENGELQ.LEEUWARDCN.MAASTRICHT.UIJ

AGA Nederland N.V.
zoekt voor haar Hoofdkantoor in

Amsterdam-N.

a. een S.P.D.-er c. een administratieve
tenminste in bezit van spd-1 en stu- _£T__-lt
derend voor spd-2, die - rechtstreeks ter IVl **»-111

assistentie van het hoofd boekhouding- bij voorkeur met enige kennis van boek-
als versterking in de boekhoudkundige houdkundig werk of studerend voor
sector wordt aangetrokken. Zijn taak zal praktijkdiploma, die zal worden ge-
o.a. bestaan uit de controle van be- plaatst op onze bedrijfsboekhouding.
scheidenen het medebeoordelenvan ge-
gevens ten behoeve van de rapportage Belangstellenden wordt verzocht - bij
aan het Hoofdkantoor in Zweden. Rede- voorkeur schriftelijk - contact op te
lijke kennis van de Engelse taal is een nemen met ons hoofd Personeelszaken
vereiste (lel. 020-6 04 05 toestel 247).

b__ r_/I K A _"" A<^A Nederland N.V.. een 1V1.1J.A.-er Distelweg 90-Amsterdam-N.
of studerend voor mba, doch dan in het Telefoon 6 04 05.
bezit van praktijkdiploma boekhouding
en ervaring hebbend in een boekhoud- AGA Nederland N.V. is een van de belangrijkste
kundige functie bestemd voor plaatsing dochterondernemingen van het Zweedse AGA-
,-- -„,- <---~;-„ concern. Gespecialiseerd in industriële gassenop onze afd. financiële boekhouding. _ |assystem £ni centra|e verwarming, precisie-
Bij voorkeur redelijke kennis van de instrumenten en electronische apparatuur op
Engelse taal medisch en industrieel gebied.

AGA
11»PLAATS EEN KOERIERSTERTELEFDDN3SOÏ9ÏI



ACTIE VAN FRUITTELERS:
ECOISIOMIE

'Rapport over
produktie
van appels
is niet juist'
Din rf J' maandaS (ANP) — Het is niet juist de Nederlandseproduktie uitsluitend te baseren op de afzet in eigen land enexport die gelyk is aan de invoer.
) «Th de voorzitter van de Nederlandse Fruittelersorganisatie
X-rt n er L ' J' Ni Jsten ' die het °P Punt niet eens is met het
"ht het Amerikaanse marktonderzoekbureau Little in op-- van minister Lardinois gemaakt heeft.

Het Amerikaanse rapport
ziet voor de Franse appelteelt
een belangrijk gunstiger toe-
komst dan voor de EEG-fruit-
teelt als geheel en verwacht dat
de Franse appelproduktie tot
1975 nog iets zal toenemen, na-
melijk tot 1700 miljoen kilo.

De (heer Nijsten daarentegen adht
het niet uiitgiesloten dat de appel-
jprodiuktie, die in Italië al _terk af-
neemt, ook in Fra_krijk een dalende
.tendens aal bfiijven vertonen. Dat
■_a_. een afnemende druk van die
appelen op de Duitse markt beteke-
nen en mogelijk toenemende export-
mogelijkheden voor Nederland. Nu al
exporteert Nederland in bepaalde pe-
rioden goudreinetten naar Frankrijk,
en zelfs Golden Delicious, de appel
die door zijn explosieve produktie-
groei in Frankrijk de eerste veroor-
zaker is van de overproduktie in de
EEG.

De heer Nijsten is het wel met het
rapport eens, dat in ons land nog
grote oppervlakten verouderde
boomgaarden moeten worden ge-
rooid. Het bureau Little denkt aan
9500 hectare tussen nu en 1975 en
eventueel nog eens 1500 hectare om-
streeks 1975. Om dat allemaal ge-rooid te krijgen zou volgens de heerNijsten een rooipremie van ’ 5700per hectare nodig zijn; voor 10.500
'hectare .dus ongeveer ’ 60 miljoen.„Dat lijkt een heel bedrag, maar hetzou toch een snelle oplossing beteke-nen tegen aanzienlijk minder kostendan het vele jaren tegen vergoeding
uit de markt nemen".

De heer Nijsten was het eens met£e .aanbeveling in het rapport, dat de-Nederlandse regering in de EEGmoet aandringen op een gezamenlij-ke benadering van het fruitteeltpro-bleem. „Men moet van de Nederland-se fruittelers niet vragen de helft vanihoin. oppervlakte te nooden, terwijl erin andere EEG-landen op dit gebied
niets gebeurt. Wij wensen een gelijkepositie met fruittelers in de andereEEG-landen", aldus de heer Nijsten.
„Dat wil zeggen dezelfde rentesubsi-dies en dezelfde regeling voor het totstand brengen van nieuwe grote af-zetorganisaties."

Van harte ondersteunde de NFO-
voorzitter de aanbeveling dat de
overbrugging-financiering, zolang
aanbodvermindering en vraagvergro-
ting nog geen voor de moderne fruit-teler aanvaardbaar prijsniveau heb-ben gebracht, moet worden gehand-
haafd en zelfs uitgebreid.

Laatste deel
oopman gaat
naar de SHV

< Van onze econ. redactie)

JISTERDAM, maandag — De
Kcha * Technische Handel-■Eit „?PU. Koopman & Co. praat<y\^.Senblik met Geveke (SHV)
(_e_-_L eventuele voortzetting van
'") K_r OMSChe handelsactiviteiten
Sao^SJ?^1- *** de verkoop van

doore-at - hetgeenjftfnynlgk is — betekent dit dat
'p 1 hoopman niets meer om zal

.popman & Co, onderdeel van de
heeft eindeen ander onderdeel (de mc-v^C ,e activiteiten) aan R. S.LVis & Zonen verkocht.

& Co. is met algehele
Ticoop van zijn bezigheden be-'6n. omdat het bedrijf jaarlijks;J-Ke miljoenen verliest. „Boven-zag de Tlhyssen-Bornamisza-
P geen kans om op — zelfs —wllange termijn het bedrijf weerabel te maken", aldus directeurlas van Koopman.
oeveel ontslagen er door dezeopen zullen vallen, is op ditkbkk nog niet duidelijk. „Het
e

_ , m eUc Seval beperkt zijn"15 de heer Davids.
er een onderdeel van

cv..? V 3̂ verkooht, werkten er200 man. Hiervan heeft
_tl ongeveer 70 overgenomen;

ben ir er maximaal 40 nodig
ibliir K°Oi>man bemiddelt op dit-rr voor een aantal jpensoneelsle-

XeK
e!-andere bedrijven, zoals de

al t"eisenbank. Deze bank
rjjen/Waalf mensen van Koopman
Kebh? 1611 en wil er nO!S wel twin-
We z*- n- ..We vertrouwen er op
hienc aar voor een zeer klein aan-aen.. sen._een baan zullen kunnen

" aldus de heer Davids.

Produktie van
uwijzer met
2,8% gestegen

*derSt' maandaS <ANP> ~
JtatiH eft in de eer-te tien
% ru

n van dit 3.091.000
fcov^v-y'zer geproduceerd te-tkom f

3-007-o°o ton in de over-ft ia? lge Periode vorig jaar.
jet 84norTas de Produktie dus
r teBen

ton °fWel 2
'B Ppocent

P*^0-.^16 van ruw staal daar-
L? U «edaaW. In de eerstefelheid 4 "_

s
nn

de geproduceerdem^nklrlj 2o9-000 ton en in def_ periode van het vo-ii7-°oo^o-produceerde ons landfcl_*t *££ "Lwataal, dat wil zeg-fcd.r. Jaar 8.000 ton of 0,2 procent

F? « «edaa-f staalproduktie in dei d
Q
e eerstpTl Van 92'6 mill°en ton_LB7 -3 m ?.„ len maanden van 1970K} s«ge pS- tO ,n

f
in de overeen-

fcn Prodntt f' -Jaar- Dit bete"_r_i°n of^e,U^iedallng van 5,3 mil-tr?.k d.S5', 8 Procent.t,EEG if^ktie van -u* ijzer inliJOen tor. f^d„ald en wel van 68ï? >'a" vortn de eerBte tien maan-C m de n,l jaar, tot 64-2 miljoen_iLdit jaar n 6̂Iikomstige Periode
v
r
a„Dat betekent een ver-

_ö°e' 1 ton «? , JProduktie met 3,8tierland\enH el 57 Procent. Alleen|o(luktie Van
nde eer> stijging van defr

n,^aanden
n

v
r
a
u
n
w,.1Jz.er in de eerstek? ln de EPr n dl_ Jaar- °veral -1-f- in. trad een da-

Omzet KVT met
20pct omhoog
JL^ninklijk l̂, maandag (ANP). —
$_'_n van 'lifv ,n de eerst * v«ff_i/192 cc„ * boekjaar

Et* m de „_ - "
aandeel van defLVo«* WfaL_ *In ver«el«kinffA procent

J,,ar toegenomen van 23 tot

S!f"«3SS_ _tet de infl-tie en de
n deelho

g
Udf: kon de directie op de?,of niet zeg!

r. **» zijn L\TÏ ""merkelijk ho-fad van commissaris-t^d_h_it»,?n,_'el' maar voor-
-t edtiJlm« de leidine va n.tijger zai 3 at de winst zeker

to«Jaar- ln da!ndan m het aflopenSt «emaa£aLJaaJ.werd een netto-aict yan ’ 1.4 miljoen.

C en A op
container
mocht niet

Twee broers die voornamen had-den die met een C en een A begon-nen, gebruikten deze letters in zeergroot formaat op vuilafvoercontai-ners die zij verhuurden. Deze contai-ners stonden op verschillende punten
ln een van de grote steden om vuilen afval te verzamelen

Het confectieconeem C & A had'hiertegen ernstige bezwaren en be-gon een proces dat door de grote C &A werd gewonnen. De rechter vonddat deze lettercombinatie C en Aschadelijk was voor de textielonder-
neming en dat het puinafvoerbedrijfzich schuldig maakte aan „onzorgvul-digheid in het maatschappelijk ver-keer".

Deze en andere voorbeelden staanvermeld in een zeer informatiefboekje (118 pagina's) „Privaatrechte-lijke aspecten van de onderneming"
dat bij Agon Elsevier is uitgegevenen geschreven is door mr. dr. G. vanReenen. De prijs is ’ 13,90.

I>e heer Van Reenen voegt in zijn
boek een aantal rechtelijke uitspra-
ken samen in zaken die op een of an-dere wijze in verband staan met de(handels)onderneming. Het bevat
voornamelijk voorbeelden uit de Ne-derlandse jurisprudentie! overzichte-
lijk samengebracht in zes hoofdstuk-
ken, zoals de contractsluiting, de on-rechtmatige daad, de bankfinancie-
ring, het arbeidsrecht en de naamloze
vennootschap.

A.M.P.

Onderhandelingen beginnen vandaag

'GESPREK NIEUWE
HAVEN-CAO
ZEER MOEILIJK'

(Van onze soc.-econ. redactie)
ROTTERDAM, maandag — De onderhandelingen over een nieu-

we cao voor het 15.000 a 16.000 man sterke havenpersoneel zullen
ditmaal moeilijker zijn dan ooit tevoren.

Dat zei vanochtend de heer W. Hulsker, voorzitter van de sectie
havens van de vervoersbond van het NVV en voorzitter van deonderhandelingsdelegatie van de vakbonden. De besprekingen die
vandaag beginnen, zullen volgens hem moeilijker dan anders' zijn
door de teruglopende activiteiten in de havens, vooral in Amsterdam.

„De economische moeilijkheden
van het ogenblik zijn meer struc-
tureel dan conjunctureel", aldus
de heer Hulsker. „In de scheep-
vaart zijn belangrijke veranderin-
gen aan de gang (bijvoorbeeld op
het gebied van containervervoer)
die het havenwerk minder ar-
beidsintensief maken. Dit feit,
gevoegd bij het teruglopende
stukgoedverkeer, heeft vooral
voor de werkgelegenheid in Am-
sterdam onplezierige consequen-
ties."

Twaalf procent
Conjunctureel is er volgens de heer

Hulsker weinig aan de hand: „De
economie loopt wat trager, maar in
de havens is daar niet zo verschrik-
kelijk veel van te merken", aldus de
heer Hulsker. In Rotterdam is er vol-
gens hem zelfs sprake van een tekort
aan werknemers door het slechte
weer van de laatste tijd dat veel
schepen de haven binnenbracht.

Volgens de bestuurder van de

NW-vervoersbond komen de wensenvan de vakbonden voor de nieuwehaven-cao neer op een loonkosten-stijging van 12 procent. Deze 12 pro-cent is opgebouwd uit een prijsin-
dexering van 7 a 8 procent, een reëleloonsverbetering van 3 procent eenwerktijdverkorting met een kwartierper dag en een verlenging van de va-kantie.

Een van de moeilijkste onderhan-delingspunten wordt naar de meningvan de heer Hulsker de door de vak-bonden gewenste garantie dat de ha-venarbeiders in ieder geval éénmaalper drie weken op zaterdag kunnenwerken. Volgens de heer Hulskerwillen de werkgevers deze cyclusbrengen op eenmaal in de 6 of 9 we-ken, hetgeen naar de mening van devakbonden een onaanvaardbare in-komstenteruggang voor de haven-werkers zou betekenen.
De vervoersbonden zijn verder vanplan tijdens de onderhandelingen hetprobleem van de oudere werknemersaan de orde te stellen. De bondenzouden bereid zijn een deel van hetloon in een speciaal fonds te latenstorten waaruit op vrijwillige basisvervroegde pensionering van ouderewerknemers zou kunnen worden be-taald.

LIMBURGSE WEGENBOUWERS:

'Geef ons nu werk
en later pas geld'

(Van onze economische redactie)
MAASTRICHT, maandag. — Een aantal Limburgse aannemers-

en transportbedrijven, die hun brood voornamelijk verdienen in de
wegenbouw, heeft de gemeentebesturen in Zuid-Limburg aangebo-
den het werk aan wegen uit te voeren en pas over twee jaar hier-
voor geld te ontvangen.

Het gaat hier om een coöpera-
tie van kleinere bedrijven, de
Limij. waarin een honderdtal be-
drijven samenwerken. Zrj hebben
samen ongeveer 500 man perso-
neel en beschikken over circa 400
zware vrachtwagens voor vervoer
van zand en grind die voor „zeker
zestig procent" op het ogenblik
stil staan als gevolg van de rege-
ringsmaatregelen om de aanleg
van wegen uit te stellen.

Dit uitstel heeft volgens de Limijtot gevolg dat de wegen over tweejaar meer geld gaan kosten, terwijlnu machines, vrachtauto's, bulldozersen mensen beschikbaar zijn om hetwerk uit te voeren.
Om het aan te nemen werk te fi-nancieren (het gaat veelal om kleine-re werken, zoals rioleringen bij ge-

meenten en plaatselijke uitbreidin-gen) is contact opgenomen met enke-le bankiers in Limburg die bereidzijn de periode van twee jaar teoverbruggen.
Voorlopig wordt gedacht aan fi-

nancierinig op commerciële basis enin een later stadium zou de overheid
garant kunnen staan voor de betalin-gen door de gemeenten.

Bij het uitwerken van dit plan zijn
financiële deskundigen en de vakor-ganisaties in het beroepsgoederenver-voer nauw betrokken.

Amerikaanse banken

verwachten in '72

minder inflatie
WASHINGTON, maandag (Reuter)— Negen van de tien Amerikaanseinvesteringsbanken verwachten vol-gend jaar een matige afneming vande inflatie in de Verenigde Staten.De bedrijfsactiviteiten, de winsten,de aandelenkoersen en ook anderefactoren wijzen op een verbeteringvoor volgend jaar, zo meent hetovergrote deel van de Amerikaanse

Dil____.lC-*S,

Uit een ondeirzoek onder 600 imves-iteringsbanken blijkt dat 544 daarvaneen besahecden afneming van de in-flatie verwachten. Slechts 26 bankiers.ekenien niet ep een ve_nirnderide in-flatie in 1972.
Het onderzoek is gepubliceerd inUS News and World Report. De heerD. RumsfieJd. hoofd van president

Nixons „Raad voor de kosten van le-ver__nde<r_3_d", waarschuwt er ineen interview in het blad voor datNixon als dat nodig is verdere maat-regelen zal nemen om zaJjn doel tebereiken: halvering van het nh-auvan de inflatie tegen het eind vanU . _.

Varkensstapel
in acht jaar
verdubbeld

(Van een medewerker)
AMSTERDAM, maandag — Van1962 tot 1970 is de varkensstapel inNederland verdubbeld. De veetellin-gen in mei van dit jaar tonen aan datdeze ontwikkeling zich in 1971 heeftvoortgezet. In de periode mei 1970 totmei 1971 is de varkensstapel opnieuwmet 10 procent gestegen.
Het aantal bedrijven met varkensdaalde met ruim 4200 tot 71500waaruit de ontwikkeling naar groterebedrijven blijkt. Zo steeg het gemid-7¥titt6nt

s?ukrkens ***** Van

De uitbreiding van de varkenssta-pel is mogelijk geworden door dezeer goede vraag die in Frankrijk
Duitsland en Italië bestaat voor hetNederlandse kwaliteitsvarkenIn de komende maanden wordt eenruimer aanbod van slachtvarkensverwacht wat de Nederlandse mes-ters des te beter van pas komt, om-fchteStin m höt «** wat

Naast een uitvoer van levende engeslachte varkens gaat een groot deelvan de varkensproduktie in de vormvan vleeswaren en -conserven degrens over.
Belangrijke afnemers van Neder-landse vleeswaren zijn de VerenigdeStaten die een belangrijke afnemervan Nederlandse hammen zijn enGroot Brittannië.De tellingen hebben ook uitgewe-zen dat de rundveestapel iets is te-ruggelopen voornamelijk ten lastevan de sector fokkerij en jonge mest-runderen. De melkveestapel wasnamelijk in mei iets groter dan vorigjaar.
Nadat in de periode 1964 tot 1970het aantal schapen een uitbreidingvan 38 procent te zien had gegeven 1thans een zekere stabilisatie ingetre-den.
De voortgaande mechanisatie vande landbouw leidde tot een verdereteruggang van het aantal aanwezige

paarden.

RENTEFONDS
VERWACHT
RENTEDALING

(Van onze econ. redactie)

UTRECHT/AMSTERDAM,
maandag — Het Rentefonds (be-
leggingsfonds in Nederlandse en
buitenlandse obligaties) verwacht
dat het rentepeil in het lopende
boekjaar (dat op 30 september
1971 is begonnen) in bescheiden
mate zal dalen. De beheerders
van het fonds verwachten een
verruiming van de geld- en kapi-
taalmarkten door een inkrimping
van de vraag naar nieuw geld
(als gevolg van een vertraging in
de economische groei) en een toe-
neming van de besparingen..

Uit het zojuist verschenen jaarver-
slag over het boekjaar 1970/1971, dat
op 30 september is geëindigd, blijkt
dat fonds alle Belgische, Franse enOostenrijkse obligaties heeft verkocht.

Daarentegen werden de belangen
uitgebreid in Duitse obligaties (van
17 procent tot bijna -28 procent van
het totale vermogen), en in Ameri-
kaanse obligaties (van 5,2 procent tot
8,8 procent van het vermogen).

Aan het einde van het afgelopenboekjaar had het fonds het aantal le-ningen in portefeuille teruggebracht
tot 20, tegen 56 twee jaar geleden. Inhet verslagjaar werd de verkoop vanlaagrentende obligaties en de aan-koop van obligaties met hoge rentevoltooid. Er werden alleen nog enke-le 5,5 procent, 5,75 procent en 6 pro-cent obligaties behouden.

Het Rentefonds rekent erop dat deuitkering aan de deelnemers in hetfonds in het nu lopende boekjaar op-
nieuw kan worden verhoogd Zoalsbekend is de uitkering over het afge-lopen verslagjaar verhoogd van

’ 52,60 tot ’ 54,40 per participatie.
Het vermogen van het fonds daal-de in het verslagjaar van ’4.6 mil-

joen tot een kleine ’4,3 miljoen alsgevolg van een teruggang van hetaantal participaties van 5800 tot 5400.De afgifteprijs per participatie steeg
in geringe mate en wel van ’ 837,14tot ’ 838,77.

Halve beurs en
géén beurs

(Van onze econ. redactie)
AMSTERDAM, maandag — Op

vrijdag 24 december (de dag voor
Kerstmis) zal de duur van de handel
op de Amsterdamse effectenbeurs
worden beperkt tot de helft van de
normale tiid. De beurshandel zal dan
om 11.30 beginnen en om 12.15 uur
eindigen.

De laatste dag van het jaar (vrij-
dag 31 december) zal de beurs geslo-
ten zijn.

Order van’35 mln
voor Nederhorst
(Van onze economische redactie)

GOUDA, maandag. — Neder-
horst-Gouda, een werkmaatschap-
pij van Verenigde Bedrijven Ne-
derhorst NV., heeft opdracht ge-
kregen voor het verwezenlijken
van een nieuw stadscentrum dat
de Westduitse steden Marl en
Huls gaat verbinden. Met deze
opdracht is ongeveer ’ 35 miljoen
gemoeid, aldus Nederhorst.

De twee steden zijn in de loop der
tijden geheel naar elkaar toegegroeid
en tellen samen 100.000 inwoners. Deopdracht voor het nieuwe stadscen-
trum houdt onder meer in: het in-
richten van een bouwput en het ma-
ken van betonskeletten voor eenwinkelcentrum, een parkeergarage
en enkelewoonblokken.

De uitvoering van het project be-
gint 1 december van dit jaar; De op-
levering moet op 1 april 1974 ge-
schieden.

Pessimisme
Wall Street
sloeg om in
optimisme

NEW VORK, maandag (N.Y.
Times) — Tot groot genoegen
van de beleggers op Wall Street
is het zeer lage optimisme op de
aandelenmarkt in de afgelopen
week abrupt omgeslagen in een
zeer groot optimisme. Deze om-
mezwaai heeft maar één oor-
zaak: het grote vertrouwen in
een spoedige oplossing voor de
huidige internationale economi-
sche problemen. De belangrijkste
indices op de aandelenmarkt lie-
ten deze week dan ook de groot-
ste stijging in jarenzien.

De plotselinge verandering van de
stemming kwam nadat de Ameri-
kaanse minister van financiën Con-
nally met een voorstel op monetair
terrein kwam dat aanzienlijk minder
„hard" was dan het Amerikaanse
standpunt in het recente verleden.

In de lente van dit jaar, toen hoge
Amerikaanse economische autoritei-
ten erg ontdaan waren door her-
nieuwde speculaties ten aanzien van
de dollar — vooral op de buitenland-
se geldmarkten — liet het Witte Huis
doorschemeren dat er van een inter-
nationale conferentie over een nieuw
monetair stelsel niets kon komen, „tot
dat wij onze eigen zaakjes voor el-
kaar hebben". Op dit ogenblik acht
Washington de tijd er blijkbaar wel
rijp voor, gezien het standpunt dat
het op de vergadering van westerse
ministers van Financiën in Rome in-
nam.

De impasse werd doorbroken toen
Connally voor het eerst liet merken
dat Amerika niet meer zo vasthield
aan de officiële goudprijs van 35 dol-
lar per ounce. Een prijs die al sinds
1934 door de VS wordt aangehouden.

Een onderdeel van de in Rome ge-
sloten overeenkomst is waarschijnlijk
dat de Vrenigde Staten de extra be-
lasting van 10 procent op buitenland-
se goederen, die in augustus j.l. werd
vastgesteld, zal laten vallen. Boven-
dien wordt verwacht dat het Ameri-
kaanse congres een lichte devaluatie
van de dollar zal accepteren. Met het
vooruitzicht op een internationale
economische overeenkomst en een
eventuele verlaging van de extra be-
lasting reageerden de Amerikaanse
effectenbeurzen enthousiast Vooral
de stijging op de aandelenmarkt wasindrukwekkend. Het Dow Jones ge-
middelde voor industriële fondsen
bijvoorbeeld sprong met 43 punten -omhoog en ligt nu toch weer aanzien- -lijk boven het laagste punt van dit-
jaar (797,98), dat vlak voor Thanks-"
giving Day op 26 ruDverniber werd be- -reikt. In de laatste tijdvakken klom*
het Dow Jones-gemiddelde met bijna Z
61 punten en ligt nu op 859.59.

REGERING
GEEFT WERK
UIT IN
NOORDEN

ASSEN, maandag (ANP). — De;
regering heeft in het noorden van -Nederland 57 regiewerken (bouw;'.
werken door een particuliere on-
dernemer voor rekening en risico
van de overheid) en acht werken "
in de aannemerssector in uitvoe-"
ring gegeven.Bij deze werken
respectievelijk 669 en 79 werk-;,
nemers betrokken. De overheid*
laat deze werken uitvoeren om de-?
werkloosheid te bestrijden.

De ministers Boersma van
Zaken en Langman van Economische.
aken, die dit op een persconferentie»
in Assen meedeelden, verklaarden'
ook dat de regering al 38 regiewer-,
ken voor ’ 22,7 miljoen en 32 aanne-
merswerken voor ’32 miljoen voor'
uitvoering in de drie noordelijke pro-'
vincies hebben goedgekeurd. Deze-
laatste objecten krijgen een riikssub£sidie van ’29 miljoen. Uitgevoera
zullen worden waterzuiveringsinstal-»
laties, rioleringen en wegverbinding
gen, maar ook een belastingkantoor
en kleedgelegenheden bij sportvel-
den.

Minister Boersma wees erop, dat
de voorlopige cijfers van de ontwik-

keling van de werkloosheid in het
noorden een „duidelijk verdergaande
verslechtering" te zien geven. „En
dat is niet alleen een seizoensver-
schijnsel", aldus de minister; hij
voorziet dat deze ontwikkeling zich
verder zal voortzetten.

Geen reële loon-
stijging voor
beter betaalden
in de bouw

(Van onze soc.-econ. redactie)
AMSTERDAM, maandag. — De

vereniging van grote aannemings-
bedrijven heeft haar 250 aangeslo-
ten leden geadviseerd het niet-
cao personeel over 1972 géén reële
loonsverhoging te geven, voor zo-
ver dit personeel meer verdient
dan f 17.050 (de loongrens voor
het ziekenfonds).

Het niet-cao personeel dat minder
verdient, zou volgens de vereniging
een reële loonsverbetering moeten
krijgen van 2,5 procent met ingang
van 1 januari van het volgend jaar.
Al het niet-cao personeel krijgt wél
een compensatie voor gestegen prij-
zen.

Het personeel in de bouw dat wélonder een cao valt, krijgt op 1 januari
een loonsverhoging van 6,29 procent
(2,75 reëel en 3,54 prijscompensatie).
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FORT 'HOOFDDORP' VERKOCHT
AAN GEMEENTE HAARLEMMERMEER

i "~i nwwii i«_ w-miii —wii iinimi w in i ij — ■)■ijwii.__ww _uina—__i_i_p______ii|iiMmi

De gemeente Haarlemmermeer heeft voor ’300.000 het Fort Hoofddorp
gekocht. Het fort is gebouwd in 1894 en heeft 40 kamers binnen een
meterdikke betonnen muur. Wat de gemeente Haarlemmermeer met het
fort gaat doen, is nog niet bekend.

(ADVERTENTIE)

SCHADEVERZEKERINGEN:

_________■\_yv^Ua E__SsH!!i_l

_____________3j_**y m9mw'

DEJONG
De grootste dealer met de beste service

Weesperzijde 74-78 Amsterdam Verk. tel . 351076 Serv. tel: 924060
Baarsiesweg 281-287Amsterdam Verk tel.; 163560. Serv tel : 180791
Amsterd weg 507 Amstelveen Verk. tel.: 455984. Serv. tel.: 413759



bijeen/kocki
krijgt u olie/
tuornietkon
koooo^iSliJe kunt geen auto bouwen "~m^?2%&k^lAWm _ Jvoor een kleine prijs, met
grote prestaties, tjokvol

~■-' _'technische snufjes en y S
extra's, zoals kooi-kor *>~ /

gezin. Skoda kan het. De komplete auto voor m__W.l
de prijs van een halve. Dus hup naar de dealer om te kijken _\ Wjf
of er nog sprookjes bestaan. _■_%**_.» __._-k

Prijs, af Voorschoten, v.a. mcl. B.T.W.

SKODA Jjj
1972 serie: 100, IQOL, HOL, HOTS en Coupé.

Fa. Beek en v. Essen - Amsterdam - Tel. 020-241575
Gar. Diamant " Amsterdam - tel. 020-713238

Autom.bedr. Heto N.V. - Amsterdam - tel. 020-729731
Gar. Koppenol - Amsterdam - tel. 020-180967

| >HOEraST_Rs]
PERSONEEL AANGEBODEN

FA. DE VOOR, Rooseveltlaan 72,
tel. 712526, heeft SCHOON-
MAAKPERSONEEL beschikbaar
voordiv. tijden. POlO

PERSONEEL GEVRAAGD

handels- en kantoorpersoneel
;

Nietsvan Sint?
TJw schoentje leeg?

TREKDANTTW STOUTE
SCHOENTJES AAN EN

tijpu rijk
bij de

PZ-bureaus:
PZ-CENTRDM: 64737*
Pr. Hendrikkade 20-21

gebouw Mercuriust/o CS
TZ-VIJZEIfiTRAAT: 240541*

Vijaelatraat 89
PZ-BUTTENVELDERT:

443434* Kaatelenstr. 111-A
PZ-Amstelveen; 453355*

KoatvßTlorenhof 103.
Gevr. met SPOED een STENO-
TYPISTE _ed./Enfj. In C. van
Adam.Tel. 020-714004. PO2l

Feestmaand!
Verdien veel geld voor fijne de-
cember-feestraasnd: Veel vrije,
blijke, rijke kantoorbanen bij 'VIP

TJitzendboetieks:
VIPBOETDSK-ZUID: 763676*

Ceintuurbaan 362
vrPBOETEEK-WEST: 175651*

Heenutedeatraat 10
bij Hoofddorpplein.

Betere Baan?
Kijk in de Koeriersters!

UITZENDBUREAU A.R.T.O.
VRAAGTPONSTYPISTES. (STE-
NOyTYPISTES. BOEKH.
MACH.- EN ADM. KRACHTEN.
OUDE LELIESTR. 8, A'DAM-C..
BIJ DE HAADHUISSTB. TEL.
020-244668/229316. PO2l

Uitzendorganisatie

Tempo-
Team

vraagt voor DIRECTE uitzen-
ding (U kunt indien gewenst
morgen beginnen) naar bij haar
bekendebedrijven:

3 tele-
typistes

Nieuwe tarieven, algehele sociale
voorzieningen, wekelijkse uitbe-
taling per bank, kas of giro.
Voor moeders met kinderen OP-
PASMOGEUJKHEID aanwezig.
Voor dames diehun type-routine
verloren hebben, bestaat de mo-
gelijkheid onder deskundige lei-
ding onze OPFRISCURSUS te
volgen.

Uitzendorganisatie

Tempo-
Team

Amster-
dam
Rokin 73

Tel. 020-220245
Uitzendburo van derWaalvraagt
TYPISTE. Enige kennis van En-
gels gewenst. Tel.020-195495.

Accountants-
kantoor

Gevr. op kleinacc.ktr. voor halve
dagen vr. assistente bekend met
boekhouden; prettige gevarieer-
de werkkring.- Br. onder no
PO2l-32798 Parool. PQ2I

S. vanGelderBV
Gouden-Briljanten
Sieraden-Horloges
zoekt opkorte termijn
assistente 16-17 j.

voor onze afdeling in- en ver-
koop. Voor afspr. bellen 725197
envragennaar deheerStolp.

_r__n_u_ij_____'
[mantels 3a-fmantels 5a-fIshortcoats 3a- 1
montycoats 4ft-

I met echt bont 4_\\f± I
I ...toch voordeliger I1 , kijk zelf maar ' ■\ ._ Al? 3 ..—__%

* _✓

■ binnen
I zonder
I kloppen

de deur vanrandstad
staat altijd open

AMSTERDAM:
Kalverstr. 196, tel.227666

(donderdag '■avonds ook open)
Rokin 54-56. tel.63213
Amstelveenseweg 101

tel.76661
(bij Haarlemmermeerstation)
Linnaeusstr. 56, tel.945050

Koninginneweg 155 C
tel. 737866

BUderdijkstr. 115,tel. 183477
Meeuwenlaan285, tel. 262666

jeugdgebouw Noord
A.J.Ernststr. 593, tel. 440469

(Gelderlandplein)
Hoofdweg 476,tel. 141234
(Bij BosenLommerplein) -AMERSFOORT:

H. v. Viandenstr. 37,tel. 30159
HAARLEM:

Zijlstr. 89. tel. 312640
ZAANDAM:

Peperstr. 208, tel.23477

N.V. Carim
vraagt ophaarkleinkantoor een

facturiste
eneen

boekhoudmachiniste
voorspoedige indiensttreding.

Vkunt on.bellentussen 9—l7nur. Tel. 020—129427.

Gestetner N.V. — Overtoom 25
vraagt:

geroutin. facturist(e)
gewend zelfst. tewerken.

jonge
adm. medewerkster

16—19jaar.
_

Soll. tel. 180901dhr. Mast.

Alsu
prijautelt opgoedeomgangsvormen en eenprettige sfeer

Idaniaerplaat, voor u op ons hoofdkantoorin defunctie van

vrl. administratieve
kracht

rij, die belangstelling hebben en in de leeftijd zijn tussen 17 en 21
jr.,kunnenpersoonlijk solliciteren aanhetHoofdkantoor van:

Hazenberg N.V.
Herenmode

HERENGRACHT 118,AMSTERDAM
(liefst na telef. afspr. o.no. 020—233449<

Discretie verzekerd.

Wij zijnnog steedsaan het uitbreiden. Daarom zoeken wij thans een
typiste/kantoorbediende

van ca. 17il 18jaarmet enige kantoorervaring. Het salaris, promo-
tiekansen enz. zijn zonder meer goed.
Indiensttreding zospoedig mogelijk.
Uw sollicitatiewordt met belangstelling tegemoetgezien door:Fa.C.
de Krijger. Joh. Siegerstraat 8, Adam-Oost. Tel. 920321 of
'S avonds 284260. PO2l

en vrußcu iuuu uc übcj __i_ . ■

Aan de Amateldijk, vlak bij deUtrechtsebrug,
ligt hethoofdkantoor van

Hoogenbosch
schoenen

Ruim, modernprogressief.
De ontwikkelingvan ditgroeiende

bedrijf vraagtmeer krachten.

Er is nog plaatsvoor: enige

geroutineerde
krachten

(boven 20 jaar)opdeadministratie.

Tevens iser plaatsvoor een

operateur
respectievelijk

aankomend
operateur

Sollicitaties aan:

Hoogenbosch
Schoenen

Amsteldijk2l7
Amsterdam

telefoon 737363.
Eindpunt lijn 25

Hertz Autoverhuur
vraagt voor directe indiensttreding op haar hoofdkantoor te Am-
sterdam.

telefoniste
De werkzaamheden zullen buiten het bedienen van een kleine cen-
trale bestaan uit, lichtadministratief werk en het dagelijks behan-
delen van in- enuitgaande post. Leeftijd tot 23 jaar. Sollicitatiesaan
afdeling personeelzaken, Prinsengracht 737—741, Amsterdam. Tel.
020—238561. TOSI

N.V. Nederl. Kali-Import Maatschappij
Herengracht 342, Amsterdam (C.)

vraagt voor hare handelsafdeling met internationale contacten zo
spoedig mogelijk een

typiste
Geboden wordt afwisselend administratief werk met kantoortijden
van9—5uuren eenuurlunchpauze.
Salaris van’ 600 — ’800 plus „een dertiende maand" en delend in
de jaarlijksegratificaties.
Voor forensen wordt voorzien in een onkostenvergoeding. Belt u
eensop voor nadercontact: 020-245895 of komt ueenspratenopbo-
venstaand adres!

PO2l

winkel- en kapperspersoneel
Kapsalon L. J. deCalavon vraagt
3e JAAKS en IEKAPSTER. Slo-
termeerlaan95, tel. 133117.
En hulp of leerling voor Merca-
torplein 36, tel. 125578. P022

VERKOOPSTER gevr. in zaak
van speelgoed en huish. art. Ja-
ca, Rijnstr. 109,tel. 712849.

Bij
Hazenberg N.V. - Herenmode

is inéén vanhaarzaken in Amsterdam-westplaatsvoor een

verkoper *die...nietouder isdan25 jaar... ruimeervaring heeft in herenconfectieverkoop
Persoonlijke sollicitatieaanhethoofdkantoor

HERENGRACHT 118.AMSTERDAM
(liefst na telef. afspr.o. no. 020—233449)

Discretie verzekerd.

horecapersoneel

Gevr. BUFFETJUFFROUW, goe-
de verdiensten. Café Tony, Hal-
vemaansteeg 17. Evt. woongele-
genheid. Tel. 230246,v.a. 6uur.

Nightclubs AMSTELCLUB en
MAYBE, Rembrandtsplein S en
Korte Reguliersdwarsstraat 1,
vragen BARMEISJES. Werktij-
den van 22 u—4 u. 's nachts.
Weekends vrij.Goede verdienste.

huishoudelijk personeel
0

Hetkinderherstellingsoord vraagt opkorte termijn een'
hoofd

van de huishouding
Leeftijd boven de 23 jaar.
Moet zelfstandigkunnen werken in eenhuismet plm. 100kinderen
en 40 leidsters.

In- of extern.
Schriftelijke sollicitatiesdirectrice:

mej. zr J. Baas
Boshuisheuvels,

Groenelaantje 35,NUNSPEET.

Gevraagd:

flinke ervaren
werkster

voor 3 uur perdag gedurende 5 dagen per week. Tijden inoverleg
vast testellen. Salaris ’ 5 peruur.
Mevrouw Ten Kate, Tesselschadestraat 18 (vlak achter het Leldse-
bosje), Amsterdam.
Ofmaak telefonisch een afspraak, nr. 186011 pO2»

verpleging
MEDISCHSECRETARESSE:

Wij hebbeneentijdelijke jobvoor
u. Belf020) 246289. P026

personeel kledingindustrie
Gevr. MANTELSTIKSTERS, ook
voor thuiswerk. Tel.239108.

divers personeel

Gevraagd met spoed zeer veel
nette DAMBS voor lichte moder-
ne schoonmaakwerkzaamheden
in ochtend-, middag- en/of
avonddienst in alle delen van de
stad. Neem bij uw sollicitatie ge-
rust uw kleintjes mee, de Sint
heeft voor hen een presentje
klaar liggen. Salariëring van

’62 tot ’ 71 netto per week; er
wordt per week 19 uur gewerkt.
Kom snel even langs of bel: Stu-
wa, DeCleroqstr. 33,tel. 140857.

Gevr. nette ervaren . POMPBE-
DIENDE, niet boven de 40 jaar,
voor benzinestation aan Rijks-
weg in gemeente Amsterdam.
Tel. 941666. PO2B
Als U in het bezit bent van een
schrijfmachine dan kunnen wij
U helpen aan een BIJVERDIEN-
STE. Wij hebben regelmatig
adressen te typen. Uitsl. voor
hen die niet elders in loondienst
zijn. Werk halen en brengen in
Adam Centrum. Bel tussen
10—3uur246880. PO2B

Het Parool
vtaagt jongens

en meisjes
voor het bezorgen van de krant in het centrum van Amsterdam. Je
kunt je aanmelden dagelijks op het adres HAARLEMMERPLEIN
.43. __ PO2B

Ambra Oliehandel
* vraagt

tankwagen/vatenwagenchauffeur
met grootrijbewijs

Aanmelden Benzolweg 6.Amsterdam. Telefoon 113918. PO2B

Hertz autoverhuur
vraagt voor directe indiensttreding op haar vestiging te Schiphol-
Centrumeep

car-jockey
De werkzaamheden in wisselende dienst zullen voornamelijk be-
staan uit het assisteren bij de autoverhuur, controleren van auto's,
benzine tanken en het verrijden van auto's binnenhetareaal Schip-
hol,leeftijd tot 24 jaar,rijbewijs BE. Sollicitaties aanafdeling perso-
neelzaken, Prinsengracht 737-741, Amsterdam. Tel. 030—238561.

Wij vragenenige
i medewerkers

in vaste dienstvoor
's nachts

11 's nachts
ZELFSTANDIG WERK INBINNEN- OFBUITENDIENST

Leeftijd 25tot60 jaar
Ook geschikt voor zelfstandigen. Serieuze gegadigden zijn dage-
lijks tussen 9.00 en 17.00 uur welkom voor hetverkrijgen van alle
inlichtingen.

i* nachtveiligheidsdienst
Vossiusstrait 8 (bij hetLeidseplein) Amsterdam PO2B

Het Parool
vraagt jongens

en meisjes
voor het bezorgen van de krant in het centrum van Amsterdam. Je
kunt je aanmelden dagelijks na 15.30 uur op het'adres N.Z. Voor-
burgwal 157. PO2B

,

Nightclub ChezPaul te Brussel
zoekt danseressenvoor ballet

Goed voorkomen vereist. Boven 18 jaar.Br. metref. enfoto
Miller. Wolvengracht 18.Brussel 1000. _£
■1111 l I |

WOONRUIMtE EN ONROEREND
GOED GEVRAAGD

Wij zoeken voor een onzer mede-
werk,ruime

kamer
met gebruik van keuken plm.
’l5O p.m. Aanb.: Centr. Bur.
Herv. Stg. Jeugdhonken Adam,
Prins Hendriklaan 21, Adam
Zuid.

Tel. 732437
PO4O

Spoed I Rustige heer zoekt kamer
in Adam. Bel Bureau Centrum,
020-229931. PO4O

Nette j.man zoekt met spoed KA-
MER. Belt u a.u.b. Bur. Mevr.
Eppink, tel. 020-450865 of
454492. PO3l

KAMERCENTRUM
werkende j.dame k&nw'y

’ 110,—p.m.

Spoed gevr. WONING voor?»
rig kl. gezin i.b.v. urg. "3 Hh.h.g.b. Ook vrij sector
won. Tel. 020—781658
Gevr. diverse
TEN of kamers. Prima
metreferenties Rental Serv*, "
America. Tel. 761291. y___\
Gevr. door j. Ind. vrouw V*rj
RUIMTE, liefst metvrije opfjj >■+ kookgel. Tel. 171827,
11.30-13.00+na 18.30. Js
Wie helpt meisje met
KAMER? Tel. 227398._J/.
Mod. Maatschappelijke "Jinstelling zoekt KAMERS
jongstel. Bel tot 20 uur2273

I—- , —WOONRUIMTE EN ONROEREND
GOED AANGEBODEN J

huizen en flats

Ca 25 km van
Amsterdam bij

watersportgebied
de Westeinderplassen en het Braassemermeer bouwen wij 111 ';(Vteel in de gemeenteLangeraar aande A. G. M. van der Hoeve'1'
(tegenover Bejaardencentrum) royale

nieuwbouw
woonhuizen

met aardgas-cv en aansluiting centraal antennesysteem. D* J
huizen, waarvan nog enkele beschikbaar, zijn momenteel '"Af'
bouw, worden zeer ruim opgezet metroyale groenstroken. *Jf
garageboxen en in een zeer rustige omgeving. Ind. 0.m.: *y
7.80x3.60 m., ruimekeuken, 4 ruime sl.k., vaste trap naar2e
dakkapel, zolderberging, doucheruimte met 2e toilet etc , v
Koopsom ’ 67.750 waarop een hypotheek mogelijk tot 90 V°y 'voerige int. met tekeningen en inz. financiering te verkrijg
onze

voorUchtingszitting op woensdag
8 decemberas. van 19.30—21.00 uy

in Rest. Belfort, Surinameplein 65 (tram 17) te Amsterdam V
Makelaardij o.g. Koop Lenstra, Nijenrodestraat X l3te Breu's
Tel.:03482-2552. ' y

Vervolg van deze rubriek op pagina 1
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Ultimatum aan kernploeg
door RIEN BALAMSTERDAM», maandag -

Nog geen volle <ïag na de be-
noeming van Gerand Maarse tot
coach van de danies kernploeg
van de KNSB zijn er nieuwe
moeilijkheden ontstaan. Het ge-
west Overijssel wénst voorlopig
een gedecentraliseerde training
en stelt zich op het standpunt,
dat de dames Stïen Baas, Wil
Schenk, Rieneke' Demming en
Sippie Tichelaar tot aan het
kampioenschap \j_n Nederland
(8 en 9 januari) moetenblijven
trainen onder d<: gewestelijke
trainer Henk Lainberts.

De voorzitter van de landelijke
technische commissie, Wierd Wij-
nia, reageerde op deze nieuwe pro-
blemen als volgt: „Er is afgespro-
ken, dat de dames kernploeg waar-
aan Wil Schenk is toegevoegd, ko-
mende woensdag in Assen onder
leiding van Gerard Maarse aan een
trainingskamp zal beginnen. De uit-
nodigingen voor dat kamp zijn in-
middels aan acht dames toegezon-
den. Het is een trieste zaak, dat het
gewest Overijssel het algemeen be-
lang wil doorkruisen. Wij hebben
er echter geen behoefte aan. de za-
ken weer terug te draaien. De da-
mes worden woensdagmiddag in
Assen verwacht en wie daar niet

komt, zal geen gebruik meer kun-
nen maken van de faciliteiten van
de KNSB. De dames van het gewest
Overijssel moeten nu zelf maar be-
slissen, wat zij doen. Blijven ze
weg, danzullen wij bezien — uiter-
aard in nauw overleg met het be-
stuur van de bond — welke maat-
regelen wij verder zullen nemen.
Komen ze alle vier niet — maar ik
hoop dat de dames hun verstand
zullen gebruiken — dan wordt de
kernploeg zeer waarschijnlijk met
andere kandidaten aangevuld."

Over de uitspraak van de heer C.
Westera, secretaris van het gewest
Overijssel, dat de voorkeur van de
meeste dames naar Henk Lamberts
als nieuwe bondscoach zou zijn uit-
gegaan, zegt de heer Wijnia: „Er

was een lichte voorkeur bij enkele
dames, omdat zij Henk Lamberts
als trainer kenden. De keuze is op
Gerard Maarse gevallen, omdat hij
zich voor een lange termijn (vier
jaar) beschikbaar kon stellen en
zijn kwaliteiten als trainer hoog
werden gewaardeerd. Er is geen
sprake van, dat zes van de acht da-
mes zich voor Lamberts zouden
hebben uitgesproken. Het is van het
gewest Overijssel een volstrekt
overdreven voorstelling van zaken.
Vast stond ook, dat de dames ver-
langden naar een trainingskamp,
waarin zij zich in alle rust konden
voorbereiden. Nogmaals, ik be-
treur de nieuwe ontwikkeling bij-
zonder, maar wij gaan normaal aan
het werk, zoals is overeengeko-
men."

GERARD MAARSE
nu al tegenslag...

STIEN KAISER

Geen
rust voor
Maarse

F)E BENOEMING VAN
Gerard Maarse (42) totschaatscoach van de dameskernploeg — een uitstekendekeuze van de KNSB — heeftnelaas geen einde gemaakt

aan de problemen, die metbetrekking tot de hardrüd-sters en de kernploeg in hetbijzonder sinds geruime tijd
bestaan. Het gewest Overijs-
sel, waar Stien Baas, WilSchenk, Rieneke Demming enSippie Tichelaar onder HenkLamberts trainen, wil geentrainingskamp in Assen. Hetis wel bijzonder te betreuren,«at het gewest Overijssel eennieuwe en goede aanpak
niak

n°g onmo&eliJk wll

b.De reactie van de KNSB" ttonde van de voorzitter
ri_*n de technische commissie,
<£ heer W. Wijnia, is: „Wij«aan gewoon door. Wieoensdag niet in Assen ver-
j "nnt' moet dan maar afval-

De dames om wie het gaat,
|\ elen nu waar ze aan joe
J°ü Het standpunt van de"=_nnische commissie laat

mogelijkheid voor een"«"svatting bestaan. Er moet
£.,n einde komen aan het ge-
niet" i

en verwikkelingen, die
n_ i-

te koppelen zijn van
en het alge-

v_fIï belang doorkruisendevoorkeuren van de een of van"' ai»der. Gerard Maarse is
ti«» rnan ' dle het hardrijme-hilu 00r en door kent- HiJ-en ruime ervaring als trai-,.„„/c°ach en is bereid zich_ ôr_ een lange periode be-aan,Smen naar Assen — is nuda" i

dames van een gewest,
bh)f*kenn elijk moeilijkheden
bei,_ zoeken en daarbij de
ben, ff 11 van de hardrijdsters
epaald niet het zwaarst laat

door
RIEN
BAL

Hoekemamoet
zich
waarmaken

(van onze sportredactie)
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H°,VEN- maandaS ~ oekic
het epvcf h->kt ziJn vaste plaats in
sPeeld t:VI_ PSV v°orlopig ver-
de rosa.- Ft- ben- TeSen NEC was
ren bevonJ l S " met bij en Siste"r eserveb= 5 hIJ Zlch slechts °P de
tw .feld * Medeoorzaak onge-

P/ oblemen rond het Ne-
w'jt Hl. elftal" Kurt Linder ver-
periode h„

a dat hij Mlf een rust-en naa. v " §evraa gd terwijl hij
liegroe„, st reisde met de selec-
Schotland Tde wedst"J d tegen
2al ziin , Urt Lind er: „Hoekema
H'j heeft P ats moeten heroveren.
totaal mM

nU Cen keer of zestien in
gesco0r_ r? eS?eeld en maar 2 keerk°men ', ls te weinig. Gelukkig
Vrindt w

an der Kuvlen De
v .lanSzaam in vorm".

Se bevindt zich wel bij de
ka °ip isT VandaaS al trainings-

Liero Iv 11 voor de ontmoetingrse t,K woensdagavond.

SWART
DERDE
— De Nederland-
se autocoureur Ed
Swart is in de
vierde race van
de Springbok-se-
rie, die zondag
werd gehouden te
Bulawayo in Rho-
desië over drie
uur, met een Che-
vron 819 met een
ronde achterstand
op de winnaar, de
Brit Hailwood
eveneens met een
Chevron 819, der-
de geworden.

Van Praag wilde geen
boeh-geroep meer

AMSTERDAM, maandag — A.fax' voorzitter Jaap
van Praag vroeg voor de wedstrijd tegen FC Den
Bosch via de microfoon het publiek zich van kritiek te
onthouden bij het bekend maken ïjan de opstelling vande Amsterdammers. Hij deed dit' verzoek namens de
spelers, omdat het enkele malen -w»*s voorgekomen, dat
een bepaalde opstelling of vervanj»ing van een speler
tijdens de wedstrijd met enig boe- geroep was ontvan-gen. Het verband tussen de mededeling van de heerVan Praag en de opstelling van Dick van Dijk was nietver te zoeken. „Ze doen allemaal «hun best om een zogoed mogelijke show te brengen", sjei de voorzitter nog.
Het beroep op het publiek namens.jde spelers hielp wel,want een beginnend boeh na de opstelling met VanDijk in de plaats van Haan stierf sr»:l weg.

TELEUR-
STELLING
(Van ooze sport-

redactie)
EINDHOVEN,

maandag — De
supporters van
PSV wanhopen de
laatste tijd. Ex-
treem voorbeeld
daarvan de ad-
vertentie in een
krant van een
moedeloze aan-
hanger die zijn
seizoenkaart „we-
gens teleurstel-ling" ter over-
name aanbood.

Zilveren inbraak
bij De Spartaan

(Van een medewerker)
AMSTERDAM, maandag — De „zilveren-inbraak"

bij de Amsterdamse KNVB-eersteklasser De Spartaan
is een feit. In de nacht van zaterdag op zondag is voor
de vijfentwintigste keer in successie ingebroken in hetclubhuis van de roodbroeken op het Sportpark De Een-dracht. Maar de twee niet al te jeugdige krakers zijn
van een koude kermis thuis gekomen.

Secretaris Dick Knol daarover: „De heer Stokkel, ge-
meentelijk terreinopzichter, zag in ons clubhuis hetlicht aan en uit gaan. Dat vond hij verdacht en zeer at-tent werd de politie gewaarschuwd. Die was heel snel
met drie auto's ter plaatse en de twee „zware jongens"
werden gearresteerd. Zij hadden nog niets gestolen,
maar wel veel vernield.

VOETZOEKER

SANTIAGO,
maandag (ANP)— Een zeer
krachtige voet-
zoeker die tijdens
een voetbalwed-
strijd in de Chi-
leense hoofdstad
Santiago op een
tribune werd af-
gestoken, heeft
twintig gewonden
veroorzaakt. Het
uiteenspattende
projectiel trof
tientallen men-
sen.

AMERIKANEN WILLEN HIER WILDE BOND OPRICHTEN

Profbasketball komt
(Van onze sportredactie)

AMSTERDAM/ANTWERPEN,
maandag — Een groep
zeer vermogende Amerikaanse
zakenmensen is in het geheim
bezig een „wilde" Europese bas-
ketballcompetitie voor fullprofs
op poten te zetten. Begin vol-
gend jaar zullen in Parijs defini-
tieve oprichtingsbespreküigen
worden gehouden, waarvoor ook
Nederlanders worden "uitgeno-
digd. De gesponsorde profcompe-
titie wordt geheel buiten de lan-
delijke bonden van Europa om
georganiseerd, waardoor uiter-
aard de grootste geheimzinnig-
heid moet worden betracht. Al
deze bonden zijn tot nu toe vol-■ slagen onkundig van dit plan.

Een Belgische woordvoerder
van deze kapitaalkrachtige Ame-
rikaanse groep, die nog enkeledagen onbekend wenst te blij-
ven: „Deze profcompetitie komt
er. Uit Italië hebben wij al hetja-woord van bijueorbeeld derijke clubs Ignis Vaw;se en Sim-menthal. In België doet Stan-daard Luik mee, waart deze club
zal binnenkort door Mars België
worden gesponsored'..

De Amerikanen I-onder meereen wereldbekende schoenenfa-
briek) zoeken overigens niet
speciaal naar al besiaande clubsvoor hun schokkende plan. Inkleinere landen zoajs Nederland
is het niet onmogeflljk, dat spe-
lers apart zullen worden bena-

derd, waarna tot teamvorming»
kan worden overgegaan. Overi-
gens is één bekende Nederland-
se eredivisieclub al benaderd. De
zware (en gevaarlijke) conse-
quentie voor alle landelijke bon-
den is, dat door deze zakelijke
benadering van de basketballerij
een groot aantal landenteams
hun beste (tot nu nog 'ama-
teurs') spelers voor grof geld
zullen zien weggekocht.

De Amerikanen hebben verder
al besloten, dat na het instellen
van een Europese betaalde com-
petitie, de zogenaamde „Europe-
se Divisie", aan het einde van
het seizoen (mogelijk al in 1972)
zal worden deelgenomen aan een
wereldkampioenschap voor
profs,

Enith
Brigitha
zwom weer
sneller op
100 meter

ALPHEN AAN DEN RIJN, maandag (ANP) — Enith Brigi-
tha van 't V heeft zaterdagmiddag in het 25 meterzwembad
„De Dillen" te Alphen aan den Rijn het nederlandse record
100 meter vrije slag dames opnieuw scherper gesteld en ge-
bracht op 59,7 sec. Het oude record stond sedert jl, zondag op
haar naam met 59,8 sec.

Ontslag van
De Munck
verwacht

GENT, maandag — SK Lierse,
dat in de ranglijst de voorlaatste
plaats deelt met een drietal andere
clubs en ook zondag kansloos tegen
Brugge verloor, wil een technisch
directeur aan stellen, die de ploeg
uit het slop moet helpen. Deze
week werd oud-international Bert
D'Hollander met aandrang ge-
vraagd om deze post te aanvaarden.
Hii zou zijn beslissing pa na de
UEFA beker-wedstrijd tegen PSV
bekend maken. Bert d'Holla__er,
die al lid is van Lierses Raad van
Beheer, zou in dat geval de uitein-
delijke verantoordefijkheid krijgen
over de opstelling van Lierse. Dit is
ook het vorig jaar gebeurd, töfcn dê
Britse trainer Keith Spurgoon aan
de dijk werd gezet.

Trainer Frans de Munck beeft de
laatste tyd steeds verklaard, dat hij
geen man boven zich of naast zich
zal dulden zodat, mocht d'Hollandep
der het aanbod aanvaarden, een
ontslag van de Nederlandse trainer
verwacht mag worden.

FRANS DE MUNCK

EENENDERTIGSTE JAARGANG No. 8248 * * MAANDAG 6 DECEMBER 1971

JOHAN
CRUIJFF
IN HET
BOSSCHE
SPITSUUR

Ajax-Den Bosch
speel de zich voor-
namelijk af op ccii

helft, die van
DenBosch. Li het
gedrang vielen twee

strafschoppen. In
beeld de eerste van

de twee. Johan
Cruijff werd
gevloerd in een
scrimmage. Achter
hem Enrico van
Rooy. Gerrie
Mühren benutte de
penalty vakkundig.

Foto Ron Kroon.



Jongbloedsfoutje werd DWS fataal
MIEZERIG DOELPUNT EEN
LICHTPUNTJE VOOR PSV

VOETBAL

PSV—DWS I—o (0—0)
door PIM STOEL

EINDHOVEN, maandag — Eén miezerig doelpunt, van 25 meter

afstand gescoord dwars door de wijkende benen van de ongelukkige
DWS-doelman Jongbloed. Het leek niet veel.

Maar toch klampte PSV zich krampachtig aan de doorknikkende
strohalm vast. Met als zichbaar bewijs de flauwe glimlach die voor

het eerst sedert weken de mondhoeken van Kurt Linder deedkrul-
len.

„Een gelukkig doelpunt, dat
wel," bekende de veelgeplaagde
coach. „Maar daardoor hebben we
verdiend gewonnen."

De stelling vond, terwijl Jongbloed
nog met de handen voor de ogen zat,
een honend onthaal van de zijde van
DWS-trainer Pim van der Meent.
„Verdiend? Zeker niet. De match
werd door een persoonlijke fout be-
slist. Het enige wat PSV heeft is con-
ditie. Fysiek zijn ze sterk. Meer niet.
Wij missen eigenlijk alleen een echte
doordouwer die ook fysiek sterk is.
Zet er bij ons een Devrindt in en we
hadden er twee ingeprikt."

Vakkundig
Het was een zuivere theoretische

benadering van het vraagstuk-DWS.
Want in plaats van Devrindt loopt er
Gerrie Deijkers en die werd de gehe-
le wedstrijd vakkundig door Pleun
Strik „ingepakt". Daarbij, bij DWS
ontbreekt zeker nog meer. De kunst
om aanvallend de verdediging niet te
verwaarlozen. Vandaar die acht doel-
punten tegen in de laatste twee aan
PSV—DWS voorafgaande duels.

Van der Meent mikte om verdere
doelpuntenregens tegen te gaan dan
ook weer eens op een strijdwijze
vanuit een zeer gesloten verdediging,

een tactiek waarmee DWS dit seizoen
FC Twente al een gelijk spel af-
dwong.

Een herhaling had er ingezeten gis-
teren. Want PSV bleek opnieuw zeer,
zeer kwetsbaar, warrig zowel in het
defensief als in het offensief. Defen-
sief viel dat door de geringe aanvals-
kracht van de Amsterdammers nau-
welijks op maar in de aanval werden
de haperingen meedogenloos belicht.

Noodgreep
Linders laatste noodgreep was een

middenveld met Van den Dungen,
Radovic en Van der Kuylen, terwijl
de jonge Van Kraay het als rechter-
sleutelverdediger mocht proberen.
En DWS dat ging rustig aan de slag.
Met op het middenveld de in de eer-
ste helft uitblinkende Klaas Nuninga
die al zijn techniek ongestoord mocht
etaleren en voor een groot deel ver-
antwoordelijk was voor de geslaagde
vertragende acties van de Amster-
dammers. PSV kwam aanvankelijk
beschamend weinig aan de bal, ook
al omdat geen speler uit de middenli-
nie op de voor de hand liggende ge-
dachte kwam Nuninga eens stevig
aan te pakken. Verder dan een wan-
hoopsoffensief waarin Van der Kuy-
len een keihard schot bekwaam door
Jongbloed gestopt zag, kwamen de

Eipdhovenaren dan ook niet. Linder
onderkende het Nuningagevaar te-
recht. Haalde Schmidt Hansen aan de
kant en liet na rust Van Stippent op-
draven ter versterking van het mid-
denveld. Van Stippent week geen
meter van Klaas Nuninga, ca scha-
kelde hem volledig uit. Behalve in de
tiende minuut. Toen liet hij de
DWS-er zn hielen zien en loste een
ver niet al te hard schot dat Jong-
bloed volkomen verkeerd beoordeel-
de.

PSV toonde zich nauwelijks ge-
sterkt door de fortuinlijke treffer.
Het zakte snel weer weg waaruit
DWS de moed vond zowaar nog-wat
te gaan aanvallen. Maarr eele sco-
ringskansen kregen de Amsterdam-
mers niet. Van der Meent: „Voor rust
hadden we er een moeten maken.
Toen had het gekund."

Besloot Linder: „Een lichtpunt
voor mij is wel dat PSV althans in
deze wedstrijd heeft laten zien ookte

kunnen winnen als de vorm er niet
is."

PSV: Van Beveren: Van den Dungen,
Strik, Radovtc, Munk Jensen (Kernper):
Van Kraay, Dijkstra, Van der Kuylen;
Schmidt Hansen, Devrindt, Mulders.

DWS: Jongbloed; Flinkevleugel, Over-
weg, Bianchl. Kamminga; Dekker. Nunin-
ga, Husers; Deijkers. Muller, Van Slooten
(Vratrwdeunt).

Jan Jongbloed grijpt de bal ter-
wijl Schmidt Hansen en Mubk
Jensen, de twee Denen van PSV,
tegen hem opspringen. Links
staat Bianchi.

VERLIEZER
EXCELSIOR
VOLDAAN
| VOETBAL

Excelsior—Feyenoord o—l {B—1)
door OICK VAN DEN POLDER

ROTTERDAM, maandag. — In het kamp van de verliezer heerste
zaterdagmiddag na de derby tussen Excelsior en Feyenoord meer
voldoening dan in dat van de winnaar. Excelsiors trainer Joop
Castenmiller koesterde de o—l nederlaag als een kleine morele over-
winning, penningmeester Borneman registreerde dat de ruim 24.000
betalende bezoekers voor de hoogsterecette sinds vele jaren hebben
gezorgd en de spelers hadden evenmin reden tot klagen. Omdat ze zo
bereidwillig waren geweest het voordeel van eigen terrein prijs te
geven en de strijd op het Kasteel van Sparta te spelen, kregen zij de
premie voor een gelijk spel uitgekeerd.

En Feyenoord? De „reus" uit Rot-
terdam-Zuid geneerde zich. Hoewel
Ajax eerder in dit seizoen op eigen
veld tegen Excelsior ook niet verder
was gekomen dan I—o zege, zeiden
de landskampioenen dat ze zich had-
den geblameerd.

Terwijl het gefluit de ontevre-
den supporters nog in zijn oren moet
hebben nagegalmd, sprak Ernst Hap-
pel met een geforceerde glimlach:
~In het eerste kwartier was het een
spelletje van kat en muis. Als We
toen drie doelpunten ha<_den ge-
scoord, hadden we een mooie show
kunnen weggeven. Nu bleef het bij
die ene treffer van Henk V.'ery. We
hebben de fout gemaakt steeds in het
zelfde ritme te blijven spelen. Excel-
sior heef. zich daar gema_kelijk op
kunnen instellen. Het leuke voor het
publiek was, dat he tot de laatste se-
conden spannend bleef". .., waarna
Happel zich haastig in de kleedkamer
terugtrok.

Vermorzeld
In de eerste helft heeft het er in-

derdaad een tijdje naar uitgezien dat
..Klein Duimpje" zou worden ver-
morzeld. Excelsior gedroeg zich heel
bescheiden en deed niets anders dan
retireren. Zodra Feyenoord in balbe-
zit was, Hepen alle Kralingers — uit-
gezonderd de eenzame spits Jan Coe-
nen — terug naar hun strafschopge-
bied als waren ze ervan overtuigd
dat ze alleen daar hun tagenstander.
zouden kunnen opvangen.

Feyenoord toonde zich aanvanke-
ïiet ontvankelijk voor zoveel be-

minnelijkheid en onderdanigheid,
maar nadat in de zestiende mi-
nuut uit een door Schoenmaker ver-

ie voorzet van Van Duivenbode
had gescoord verdween alle agressie
uit de Happel formatie. Het tempo
zakte naar een bedroevend peil en
Feyenoord verviel hoe langer hoe
meer in slaapverwekkend breedte-
spel, wat precies de bedoeling was
van Excelsior.

Castenmiller: „Wij waren niet ge-
baat bij een hoog tempo. Onze opzet
was Feyenoord geen ruimte te geven
voor dieptepasses. Frans van der Hei-
de had de opdracht om Wim van Ha-
negem steeds voor zich te houden".
Slechts enkele Feyenoorders lieten
zich door deze tactiek niet in slaap
wiegen. Schneider en Jansen speel-
den hun normale spelletje en Rinus
Israël toonde zich opnieuw de enige

der. Met een bewonde-
mentaliteit probeerde

jn ploeggenoten tot grotere acti-
ën aan te sporen, maar de vast-

gelopen Feyenoord-kar was met geen
mogelijkheid meer uit het moeras te
trekken In de tweede helft consta-
teerde Excelsior tot zijn verbazing
dat het tegen dit Feyenoord een kan-
had op gelijk spel. Met Ad den Butter
als vervanger van de nog conditio-

neel zwakke Kwakkernaat kreeg het
wat meer greep op het middenveld.

Het spel van Feyenoord bleef tol
het einde gekenmerkt door machte-
loosheid met Coen Moulijn als voor-
naamste exponent. De 34-jarige
linksbuiten leek alle geloof in eigen
kunnen te hebben verloren.

EXCELSIOR: Van der Roer; G. den But-
ter. Tetteroo. Van Nierop. Kleingeld (Van
der Heijden); Van der Heide. Libregts.
Van der Vaart. Kwakkernaat (A. den But-
ten; Meutsege, Coenen.

FEYENOORD: Trfijtel: Schneider, Jan-
sen. Israël. Van Dulvenbode: Boskamp.
Hasil. Van Hanegem; Wery. Schoenmaker
'MaiwakH. Moulijn.

Boute taal
Boude taal, die Tol nog wel wilde

toelichten ook. „Aan die tweede goal
van Notten ging een vrije trap voor-
af, die Derks aan Twente toekende,
maar die Volendam had moeten heb-
ben; bij die derde goal gaf Derks een
penalty aan Van der Vall, terwijl de
overtreding van Hans Jonk tegen
Notten ver buiten het strafschopge-
bied plaatsvond en dat vierde doel-
punt, die eigen inzet van Zwarthoed,
had ook nooit mogen worden toege-
kend omdat Notten vooraf in buiten-
spelpositie stond."

Nu dient gezegd te worden, d*
Derks inderdaad matig floot en <" ]
vallend weinig aandacht schonk aj*
het gevlag van zijn grensrechters.JJ JBredase arbiter („Ik vond het <*!
moeilijk duel") evenwel, bleef o* 1na de ontmoeting pal achter de oïj
streden beslissingen staan, al kW»
het verweer toch niet overtuigel*
Derks: „Volendam kletst. Als je v*
liest, is er altijd wel wat te zegfll
Twente was gewoon beter."

(Een feit dat waar was, maar *■uit niet moet worden
dat FC Twente goed voetbalde. VeS
van dat. De Enschedeërs, zonder Pa?
platz (voetblessure) speelden
tweede helft zelfs zeer zwak. Rif-
laconiek: „Maar wat wil je. We stq
den met 3—o voor en over twee v
ken moeten we tegen Ajax. Er woj
nu al aan bijna niets ander. "-'dacht."

FC TWENTE: Schrijvers; Van WJ(Achterberg). Drost. De Vries, Orafl
W. v. d. Kerkhof. Huve, Notten. JeUfl
(Pirard), R. v. d. Kerkhof, v. d. Val

VOLENDAM: Van Straaten, De
Jonk. Jac Jonk. Jan Jonk. Zwarthjjï
Kwakman, Hoogland, Kras (Smit),
Bond.

TELSTAR SLOEG IN
DE SLOTFASE TERUG

VOETBAL
FC Den Haag—telstar 2—2 (1—0)
Van een medewerker

DEN HAAG, maandag — Sjaak
Roggeveen excelleert momenteel
bij FC Den Haag, maar zijn spec-
taculaire vooruitgang inspireert
zijn collega's nauwelijks. Dat is
gisteren in de wedstrijd tegen
Telstar weer eens gebleken. Hij
nam het eerste doelpunt voor zijn
rekening, schoot daarna nog een
keer tegen de lat, maar moest
toch ervaren, dat de falende
spitsen van FC Den Haag uitein-
delijk de doorslag gaven.

In een zenuwslopende slotfase,
waarin Dick Bond tweemaal genade-
loos toesloeg, veroverde Telstar een
verdiend gelijk spel van 2—2. Door
een snel doelpunt van Sjaak Rogge-
veen dacht FC Den Haag, dat het ge-
makkelijk zou gaan winnen. Uit een
voorzet van Thijs Wijngaarde werd
de bal door de energieke ex-Holland
Sporter moeiteloos ingekopt.

Na deze treffer trok de ploeg van
Jezek de conclusie, dat de beslissing
al was gevallen. Er werd een voor-
zichtig aanvalspatroon op de grasmat
gelegd, waarmee de goede Te'.-tar-
verdedigir.g nauwelijks moeite bleek
te hebben. Alleen de ongecontroleer-
de acties van Roggeveen (vooral
sterk in de lucht) vormden een
voortdurende bedreiging voor de
Velse. equipe. Maar tot de rust le-
verde op. '

Dat zon wedstrijd dan nog een
heel ander karakter kan krijgen, werd
in de laatste vïf minuten een feit.
Doelman Ardeseh, die de geschorste
Thie goed verving, kwam lengte te-
kort, toen Bond een voorzet losliet.
Via de paal caramboleerde de bal in
het net, I—l. Isjog was< deze treffer
geen verontrustende factor, want uit

weer een voorzet van Wijragaarde,
waaruit doelman Van der Meeren de
bal wegi_U.rn.pte, kopte Mansfeld
raak. FC Den Haag was amper uitge-
juicht, of bet werd weer met de neus
op de feiten gedrukt. Een schot van
Van Egmond ketste af op de onge-
lukkige Kila, waardoor Bond vrij
voor doelman Ardesch kwam te
staan, 2—2.

FC DEN HAAG: Ardesch: Wijngaarde,
De Zoete. Mansveld. Korevaar: Advocaat.
Berg. Kila: Hestad (Van EedenK De Cou-
perus. Roggeveen.

TELSTAR: Van der Meeren: Driessen. De
Vries, Van Essen. Bissehot; Van Egmond,
Fens (Bond). Bijl: Manders (Jonker). An-
dre, Stout.

OVERWINNING VAN
SPARTA HAD GROTER KUNNEN ZIJN
UTRECHT-TRAINER JACOBS:
„SLECHT GESPEELD”

VOETBAL
s'parta—nTütrech'tU

2—l
door LUC VAN TOUR

ROTTERDAM, maandag — Sparta miste dit keer wel heel erg
het koele afmaSiertjie Kowaiik. De kleine Pool — daar was iedereen
het na afloop over eens — zou wel raad hebben geweten met de
serie gei-iakkeff.fke kansen, die zijn vervanger Koudijzer krachteloos
naast kopte of'hoog over de lat joeg. Het was nu alleen maar aan
fel doorzetten van Heije.man en Klijnjan te danken, dat het veel
agressiever, slagvaardiger Sparta een in de eerste helft opgelopen
achterstand — van de voet van Groenendijk — te boven kwam.

Elek Schwartz, was over die over-
winning niet veijbaasd. „Ik heb al zo
vaak tegen de jongens gezegd, we
staan op de vierde plaats. Dan moet
je wel goed zijn. Maar ze bleven
maar bang voor FC Utrecht. Vooral
in de eerste helft. Pas na de gelijk-
maker durfden :tr> eindelijk te gelo-
ven, dat de Utrechters te pakken wa-

ren. Toen hadden, ze eindelijk pas
ook zelf in de gaten, dat wij voor
doel veel sterker zijn dan FC
Utrecht."

Bert Jacobs was bet daar helemaal
mee eens: „We hebben 'vanmiddag
slecht gespeeld. Vooral na rust wer-
den we helemaal weggespeeld. Een
kwartier lang, ojndat niemand zijn
hoofd er bij hield,en in paniek de bal
maar steeds wegr naar een tegen-
stander speelde

Doordat Spart» verzuimde van de
gemakkelijkste kansen gebruik te
maken is Sparta»—FC Utrecht voor
de 16.00-t oeschouwers wel tot het
einde een uitersit spannende zaak
gebleven. In de 31ste minuut leek FC
Utrecht een van ,zijn befaamde uit-
overwinningen te .gaan behalen, toen

Van Veen een scherpe voorzet van
Olsen terug tikte naar de vrijstaande
Groenendijk. En dat betekende o—l.0—1.

Na de rust pakte Sparta de zaken
wel even heel anders aan. In een
niets ontziende stormloop liepen de
Rotterdammers de paniekerig verde-
digende Utrechters onder de voet.
Eerst miste Koudijzer zijn zoveelste
kans, daarna kanjerde Van der Veen
op de paal, maar in de elfde minuut
was er geen houden meer aan, toen
Van Huissteden uitgleed en zijn di-
recte tegenstander Heijerman van
dichtbij een niet te missen kans
___*€€£. I 1 1.

De 'stormloop luwde, FC Utrecht
dacht de gedeelde winst al binnen te
hebben, toen tien minuten voor het
einde Klijnjan zich plotseling van
twee tegenstanders losrukte en via
de binnenkant van de paal de win-
nende treffer achter Henriksen joeg.

SPARTA: Doesburg: Venneker. Ter Horst,
Visser, Walbeek: Van dèr Veen, Bosveld,
Hei.ierman; Klijnjan, Koudijzer, Kristensen.

FC UTRECHT: Henriksen: Hildebrand,
Adriaansen, Pronk. Van Huissteden; Olsen
Van Stijn (Coté). Cabo; Bonsimk. Van Veen
(Seemann), Groenendijk.Ton Pronk (midden kopt de bal weg boven Nol Heijerman. Links Bosveld. Rechts Koudijzer.

VOLENDAMS
PLAN AL NA
5 MINUTEN
VERWOEST

VOETBAL
FC Twente—Volendam 4—0 (3—*'door ROB v. d. DOBBELSTEEN

ENSCHEDE, maandag — Twente thuis. „Een ploegje", zo had V*
lendam uit de kranteberichten van de laatste weken begrepen, **nogal eens steken liet vallen. Daarom ook was de palingformattf E
naar het oosten gereisd, met het vaste voornemen „er iets van te m* (
ken". „Hou", zo had trainer Hans Croon verordonneerd, „hou de ccl'
ste twintig minuten de poort gesloten en Twente zal het van de ze* t

nuwen in zijn broek doen." 1
Edoch. Reeds na vijf minuten

schopte Van lersel de bal koel langs
Van Straaten en kon Volendam het in
de trein zo zorgvuldig opgepoetste
plannetje wel weer laten varen.
Croon: „Er knapte toen iets bij ons.
Dat hadden we nietverwacht"

Maar was dat dan de directe oor-
zaak van de o—4 nederlaag van Vo-
lendam?- „Ben je gek", schimpte
Croons zojuist benoemde „adjudant",
Dick Tol. „Dat het zon zware neder-
laag is geworden, ligt aan Derks. Een
waardeloze scheidsrechter. Hoort niet
in de eredivisie thuis."

VITESSEPAS
LAAT DOOR
DE KNIEËN
TEGEN NEC
| VOETBAL

NEC—Vitesse 2—o (0—0)
Van een medewerker

NIJMEGEN, maandag —
heeft tijdens de streekderby teg*'
het Nijmeegse NEC in het Goffe £sStadion lange tijd stand weten
houden maar in de slotfase rnC jM
ten de gasten, met aan hèt
de voortreffelijke doelman G®\
Bals, toch kapituleren.

De Nijmeegse spitsspelers fl
Janssens (77ste minuut) en Theo j|
Jong (32ste minuut) bezorgden
Amhemmers de nederlaag. De Nijnjj:
genaren zouden al veel eerder
voorsprong hebben kunnen
Maar de schoten van de N
spelers werden bekwaam
door keeper Bals. Bovendien k
Arnhemse keeper rekenen op o
sistentie van zijn verdedigers G
sen en Van de Kerkhof die de bi
het doel werkten nadat hij reeds fy
passeerd was. Vitesse kwam
schrijve tot één reële scorings*'_ 8
die ontstond in de 32ste minuut y
de eerste helft toen de Nijms«*£
ausputzer Miei Pijs verkeerd I
speelde op zijn doelman >"'>

ctlf( jff
Bree. De Vitesse-aanvaller
kreeg daa door een goede mo._
heid om zijn ploeg overigens vo'*(
men tegen de verhouding :.- —> ' ite br_nger maar de kleine
aanvaller kw.m niet verder da'
zijnet. Nad.t NEC middels JansflJen Ds Jong de stand op 2—o h^ (i

bracht had Vitesse niet meer
kracht tot een tegenoffensief.

NEC: Dr. Bre": Kom.'lis. F
Piis. Mei aar : Kamps Kroonhorsl "
sen: Janssenp, De Jong, Muller.

VITESSE: B '—mmVan de Ke.khof, Gerritsen: Kv
(Van Tote-'oi, Wtrts; Hots, Stov
nendaal.

Peru plaatste zich
BOGOTA, maandag (ANP)

voetbalelftal van Peru heeft zicb.Jj
plaatst in de finale van het
catóetoernooi Latijns-Amerika*»
zone, voor de Olympische $__
door in Bogota met I—o te v
van Uruguay. In totaal doen in <y
zone tien landen mee, die i
groepen z'jn verdeeld.

LASEROMS
ONTBRAK

(Van onze sportredactie)

ROTTERDAM, maandag. — I»
het elftal van Feyenoord oflt'
brak zaterdagmiddag Theo Lase'
roms. Volgens Ernst Happel w*8
de bikkelharde centrumverdedi'
ger niet opgesteld omdat hij las'
had van een beenvliesontstekingj
Dat het met de blessure w«'
meeviel, maig afgeleid worde"
uit het feit dat Laseroms als wis"
selspeler in de dug-out zat. OP
het Kasteel werd gefluisterd da'
Theo best had kunnen speleHi
maar Happel zou hem uit <»5
ploeg heben gelaten, omdat hu
woensdag, toen de Oostenrijke'
in Berlijn was om de wedstrijd
Borussia- Mónchengladbach—
Inter te zien de traning had ver'
zuimd.
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Ajax stoeide
met simpel FC Den Bosch

DOELMAN VAN DER PLUYM

VOORKWAM EEN DEBACLE

k^^OETBAL Ajax—FC Den Bosch s—o (2—o)
door RIEN BAL

J AMSTERDAM, maandag — Ajax heeft gisteren met FCBosch als tegenstander — bij wijze van spreken een ge-J>c enk van de voormalige competitieleider Thijs Jansen —2orgelOZe Sint Nicolaasmiddag beleefd. De houders van
Te *-Uropa CuP konden naar hartelust met de zwakke Bra-nders stoeien, zeer tot genoegen van de 15.000 tribune-
' anten. De enige hindernis voor een score met dubbele cij-d ers was de talentrijke en moedige doelman Hans van der
4 uym, die nota bene kort voor de wedstrijd door een injec-e van Ajax' clubarts Rolink fit was gemaakt.
I

Hans van der Pluym moest
vijf keer kansloos naar het net— daarbij waren twee treffers
uit strafschoppen van Gerrie
Mühren — maar de doelman
van FC Den Bosch heeft tal van
kopballen en schoten op schit-
terende wijze gestopt.

Ajax was van het eerste fluit-
signaal van scheidsrechter Pijper
af tot het einde in het offensief.De Amsterdamse ploeg haaldedan ook een record van 26 hoek-
schoppen. Slechts uit een er van
viel een doelpunt.

Blessure
Neeskens
valt mee

FOTO: RON KROON

*van onze sportredactie)
maandag

Johan Neeskens werdort voor rust bij een po-
§lng in het druk bevolkte
trafschopgebied van FCen Bosch een bal te kop-

P en aan het hoofd gewond.e middenvelder moestgorden vervangen. „Een
in het oor. dat

\et is", vertelde
clubarts Rolink latera de verzorging van de"«ernational.

Johan Neeskens is geblesseerd
ter aarde gestort. Later bleeka« blessure mee te vallen.

Boogballetje
In de periode voorafgaande

aan de openingstreffer van PietKeizer — in de dertiende minuut— had Van der Pluym zich al
onderscheiden door enkele prach-
tige reddingen. Het geraffineer-de boogballetje van de rechter-
voet van Ajax' aanvoerder was
eenvoudig niet te stoppen.

FC Den Bosch bleek zo zwak, datAjax vaak met elf man op de Bra-bantse helft stond. Stuv behoefde al-leen maar in actie te komen bij een
vrije trap van Ad Graaumans. In de2<ste minuut kopte Cruijff uit de elf-de hoekschop raak. Willy Graaumansviel vervolgens uit en werd vervan-gen door Gerard van der Hout.

Ajax kwam na rust terug metHaan in de plaats van de geblesseer-
de Neeskens. Het publiek verlangdeactie en de ploeg honoreerde dat ver-zoek met een lawine van aanvallen.Cruiiff joeg uit een lage voorzet vanBlankenburg de derde treffer tegen

het net. Hij trof een ogenblik later
de lat. Het arme FC Den Bosch konalleen maar tegenspartelen. Een over-treding tegen Cruijff kostte de ploeg
een strafschop en Gerrie Mührenzorgde voor 4—o.

Het aantal hoekschoppen steeg tot
boven de twintig en [Hans van der
Pluym stopte, zij het niet zonder ge-
luk, de onmogelijkste ballen. Ajax
bleef aanvallen, maar' na een inge-
schoten strafschop wegens hands van

Gerard Schuurman viel de produktie
stil.Kees Krijgh kreeg nog een goede
kans in vrije positie voor Stuy, maar
die wilde niet voor Van der Pluym
onderdoen.

AJAX: Stuy: Suurbier. Hulshoff, Blan-
kenburg. Krol: Neeskens (Haan), Van Dijk,
Gerrie Mühren; Swart, Cruy_f, Keizer.

DEN BOSCH: Van der Pluym: Van der
Ley. Schuurman. Van Rooy, Willie Graau-
mans (Van der Hout); Ad Graaumans,
Krijgh; Ciric. Ouwen-, Verhagen, Mitic.

Op alle manieren probeerde FC Den Bosch gisteren Cruijff af te stoppen. Hier bijvoorbeeld tracht Atie Graau-
mans in een „onmogelijke positie" Cruijff aan het shirtje te trekken. FOTO: RON KROON

TOPSCIRERS
EREDIVISIE
l*.'iPc - (Go Ahead Vzgtes)
°or_>" 1, .c?o??maker (Feyen-
lo: 4 t/_ _" £owalik (Sparta)

UlJk (Fr
(_r? V) en Groenen-

-13 cr_r^ fPtl;^c^t, g; ? t/m
i,E Xcefflf (_>jax) > CoenenDeniit ' Couperus (FC
?**"> (NAr\' Brokamjp (MVV),
Ü?er V«i_ l' B°svelrfenKoud-Be _én i»

rta) 7: u t/m 1».
(FC DenVan VJ:h^Jan (Sparta) ent/m <FC Utrecht) 6; 18

(Peyen" _**"* (Ajax), Wery
lJtrech?)ord, " °lsen (FC
da»») 5. en Bond (Volen-

EERSTE DIVISIE

Sen') ?]*ze,lhekke (Wagenin-
(,leer»_' 2 en 3. C. Kist irVVV) Kl en Heynra (FC
.!nve__o* e\f Haan <Hee-,(SVV) g. _n

aaVan Meeteren
_*> 8- _ . Bre*man (Haar-C_iLt/m, "" Hoekstra

Bohnen en_ n en Van p
(FC. Vvv>. Cool-l 2 «i 13 "«WJ (Roda JC) 7:_Poi-t> en n» » US (Hel mond?5,n) 6- i? +

Puyt 'Wagenin-
vE

rtindhöven) UuJS ' u
Senders14 Lev Vn H°evenberg enï* Ber-h ,Ee Graafschap),

BARCELONA KLOM NA
WINST OP GRANADA

bÜÏtenlandsvoetbal^^^^^^ Van onze sportredactie

AMSTERDAM, maandag. — Het prestige van Real Madrid is aanhet afbrokkelen. Nadat de Madrilenen vorige week in eigen huis alteleurstelden tegen Rinus Michels' Barcelona, werden zij gisteren nogmeer vernederd. In de uitwedstrijd tegen Las Palmas ging de onderroem gebukt gaande Munoz' elf met 2—o ten onder
Valencia profiteerde maar half

van de misstap van Real. Doorzelf gelijk te spelen tegen La Co-
runa nestelde de formatie van DiStefano zich naast Real aan dekop. Barcelona klom via 2 0thuiswinst op Granada van deachttiende naar de veertiendeplaats.

Twee verrassingen van formaat inBelgië. Standard Luik ontsnapte uittegen Mechelen aan een nederlaag(0—0) terwijl Anderlecht bij ClubLuik zelfs beide punten verspeelde:
I—o. Club Brugge werd alleen-leiderdoor een moeiteloze 3—o zege overLierse SK.

Crystal Palace haalde verrassend
uit in de League. VeeStend tegen de-
gradatie ondervond j titelkandidaatSheffield United waartoe de paleis-bewoners in staat kunnen zijn: Crys-tal won met s—l. Manchester Unitedverstevigde zn koppositie via 3—2
wmst op Nottingham Forest, bij eennederlaag van grootste rivaal en con-
current Manchester City. De Citizensverloren de belangrijke wedstrijd te-gen Derby County met I—3. TwaalfEngelse topklasse-spelers kregen za-terdag een boeking. Bij Derby Coun-ty—Manchester City alleen al vijf .onder wie de internationals Lee.'Bellen Summerbee.

Ujpest Dosza, kwartfinalist EC I, isHongaars herfstkampioen geworden.

Via s—l winst op Egcr kon Ujpest
halverwege het seizoen gaan rusten
met een voorsprong van vier punten
op de naaste concurrentie: Ferencva-
ros en Salgotarjan. Zes van de zeven
andere EC I-kwartfinalisten staan
overigens ook zeer hoog genoteerd in
hun landscompetities. Alleen Arsenal
leeft met een achtste positie wat be-
neden zn stand.

AC Milan leed in Italië een verras-
sende thuisnederlaag (0—1) tegen
nieuwkomer Mantua. Inter had uit
geen moeite met Bologna (0—3) ter-
wijl Roma—Cagliari voor 75.000 kij-
kers bij een 2—2 stand werd afgeslo-
ten. Juventus, koploper, won de der-
by met Torino met 2—l. In Portugal
won Benfica de derby tegen Atletico
heel wat overtuigender: s—l.
Engeland Portugal
Manchester United Benfica 10 IS

20 32 Sporting 10 17
Manchester Citp

20 17 Spanje
Derby County 20 27 Real Madrid 12 17
Leeds United 20 27 Valencia 12 17

Sevilla 12 14
Malaga 12 14

Italië
Juventus 8 13 België
Inter 8 11 FC Brugge 12 _0i
AC Milan 8 11 Standard L. 12 119
AS Roma 8 11 Anderlecht 12 13

TOTO

4.n 5-12-71 20 II 2 3
FC den Haag-Tel.tar 1 ,'"

Sparta-FC Utrecht 2 M [
Excelalor-Feijenoord 3[] ffl [

Gronlngen-MW 4 M [
NAC-GA Eagles s[][g []

NEC-VlteiM 6gj [
VW-Graefschap 7fa [

SW-VolewUck [
Wagen.-Heerenveen 9 [~] ffl f

AZ'67-Hereelea 10 [
HVC-Veendam 11 Jg [
DFCPECZw. 12Qj[

Fort. SC-Elndhoven 13 [~1 W [
Negen deelnemers met der-tien juiste voorspellingen

hebben zich gisteravond aan-
gemeld bU het kantoor van desportlotalisator. Sporttoto 20had 688.177 deelnemers, diezorgden voor een inleg van1.635.875 gulden. Voor deprijzen is een bedrag beschik-baar van 691.975 gulden. Deeerste, tweede en derdeprijs en de extra premie zijn
elk 172,993 gulden.

BULGAARS JEUGDTEAM
NAAR DE KWARTFINALES

VOETBAL

PARIJS, maandag (ANP) — Het
Bulgaarse jeugdelftal heeft zich als
laatste geplaatst voor de kwartfinales
van het toernooi om het Europese
voetbalkampioenschap voor landen-
ploegen voor spelers tot en met 23
jaar. In Rennes versloegen de Bulga-

ren Frankrijk met I—o. De acht fina-
listen zijn: Tsjechoslowakije (Groep
1), Bulgarije (2), Griekenland (3),
Rusland (4), Denemarken (5), Zwe-
den (60), Nederland (7) en West-
Duitsland (8). De loting van de
kwartfinales heeft plaats op 12 ja-
nuari aanstaande in Zürich.

In de laatste wedstrijd van groep 2
in het toernooi om het Europees
kampioenschap voor .andenploegen

versloeg Bulgarije zaterdag in Sofia
Ho

aJlkn Jkn mn
etr?~r.- ,Blj de rustde stand o—o. De Bulgaarse doelpun-ten werden gemaakt door Jekok (47min.) en Mikhailov (82) VoorFrankrijk scoorde Blanchet (84)Door deze uitslag heeft Hongarijezich geplaatst voor de.kwartfinales

Turkije heeft gisteren te Izmir metI—o (rust 0—0) gewonnen van Polenin de laatste wedstrijd voor groep 8van het toernooi om het Europeesvoetbalkampioenschap. In deze groephad West-Duitsland zich reeds ge-plaatst voor de kwartfinales. Het be-slissende doelpunt te. Izmir werd inde 52ste minuut gemaakt door Cemil.

HEERENVEEN
VERNEDERDE
WAGENINGEN

AMSTERDAM, maandag. — Door de overwinning van Ajax, Feyenoord,
FC Twente en Sparta is er aan de kop van de eredivisie niets veranderd.
Ajax en FC Twente wonnen gemakkelijk en royaal; de beide Rotterdamse
ploegen echter, hadden vrij veel moeite met hun tegenstanders. FC Utrecht
raakt na het verlies tegen Sparta uit de kopgroep. FC Den Haag hand-
haafde zich gedeeltelijk door het gelijke spel tegen Telstar. De strijd in de
eerste divisie lijkt voorlopig gestreden omdat Heerenveen op de Berg ge-
nadeloos met Wageningen afrekende. Eindhoven klom via de zege op For-
tuna SC naar de derde plaats. Het heeft net als Wageningen een achter-
stand van vijf punten op Haarlem.

EREDIVISIE

AJAX—FC DEN BOSCH s—o
(2-0). 13 min. Keizer I—o, 26 en 54
min. Cruijff 2—o en 3—o, 60 en 72
min. G. Mühren 4—o en s—o.
Scheidsr. Pijper. 15000 toesch.

FC TWENTE—VOLENDAM 4—o
(3-0). 5 min. Van lerssel I—o, 18
min. Notten 2—o, 42 min. V.d. Vall
3—o, 76 min. Zwarthoed (eigen
doel) 4—o Derks. 11.000

FC DEN HAAG—TELSTAR 2—2
(1-0) 8 min. Roggeveen, 84 min.
Bond, 86 min. Manaveild. 88 min.
Bond 2—2. Beok. 8000.

SPARTA—FC UTRECHT 2—l
(0-1) 37 min Groenendijk o—l, 56
min. Heijerman I—l. 80 min. Klijn-
jan 2—l. V.d. Kroft. 16000.

EXCELSIOR—FEYENOORD o—l
(0—1) 16 min. Wery o—l. Corver.
24000.

FC GRONINGEN—MVV I—o
(0-0). 88 min. Schipper I—o. Wel-
linga. 7000.

NAC—GO AHEAD EAGLES o—l
(0—0). 62 min. Ter Mors o—l. Boo-
gaerts. 6500.

PSV—DWS I—o (0-0). 55 min.
Van Stippent I—o Van Gemert.
11000.

NEC—VITESSE 2—o (0-0). 77
min. Janssens I—o. 82 min. De Jong
2—o. Venvoort. 12000.
Ajax (1) 16 13 3 0 29 37-8

Feyenoord (2) 16 13 1 2 27 32-6
FC Twente (3) 16 10 4 2 24 23-6
Sparta (4) 16 8 6 2 22 37-18
FC Den Haag (5) 16 9 3 4 21 25-18
FC Utrecht (6) 16 8 3 5 19 27-18
NAC (71 15 5 6 4 16- 21-23
Telstar (9) 16 6 4 6 16 19-2*
NEC (lOi 15 7 1 7 15 15-17
GA. Eagles (11) 16 6 3 7 15 23-24
MW (8) 16 7 1 8 15 16-19
PSV (13) 16 4 5 7 13 21-16
FC Groningen (14) 16 3 7 6 13 20-21
DWS (12) 16 5 3 8 13 12-23
Excelsior (15) 16 3 4 9 10 8-19
Volendam (16) 15 1 4 10 6 6-28

FC Den Bosch (17) 15 1 3 11 5 7-35
Vitesse (18) 16 1 3 12 5 7-35

Vitesse—Ajax, FC Den Bosch—
FC Twente, Volendam—FC Dei-
Haag, Telstar—Sparta, FC Utrecht
—Excelsior. Feyenoord—FC Gro-
ningen. MW—NAC, Go Ahead Ea-
gles—PSV. DWS—NEC.

EERSTE DIVISIE

FC VW—DE GRAAFSCHAP
I—o (0—0). 86 min. Vercoulen I—o.
Dorpmans. 4000.

SW—DE VOLEWIJCKERS I—o
(1—0). 43 min. Van Meeteren I—o.
Hoppenbrouwer. 2000.

WAGENINGEN—HEEREN-
VEEN I—4 (0—1). 27. 57 en 70 min.
C. Kist jr o—l, o—2 en o—3, 81
-min. Ooms I—3, 89 min. C. Kist jr.
I—4. VanRavens. 6500

AZ'67—HERACLES 4—o (0—0)
46 min. Grobben (eigen doel) I—o,
55 min. Van Rijssel 2—o, 64 min.
Sehaafstra 3—o, 84 min. Van Rijssel
4—o. Serrevoets. 3000.

HAARLEM—WILLEM H 2—l
(0—0). 52 min. Smit I—o. 75 min. V.
d. Bergh 2—o, 89 min. Wielaert 2—l.
Jonker 8000.

HVC—VEENDAM I—o (1—0) 5
min. Van Maurik I—o. Van Eijk.
1000.

DFC—PEC ZWOLLE 2—o (0—0).
50 min. Bouman I—o, 72 min. Van
Oor-ohot 2—o. Brouwer. 1200.

BLAUW WIT—HELMOND
SPORT 2—o (1—0). 5 min. Corn-
wall I—o, 50 min. Bosdijk 2—o.
Vermeij. 1500.

SC CAMBUUR—FORTUNA VL
o—l (0—1). 40 min. Rob-emond
o—l. Kloppen. 3000.

FORTUNA SC—EINDHOVEN
o—l (0—1). 1 min. Weber o—l.Weerink. 7000.
Heerenveen (li 10 12 5 2 23 28-10Haarlem (2) 18 12 4 2 28 25-11
Eindhoven (5) 18 8 7 3 23 I__2
Wageningen (3) 18 10 3 5 23 24-21
Roda JC (4) 18 9 4 ö 22 23-18
AZ '67 (7) 18 7 7 4 21 20-12
Blauw Wit (6) 18 9 3 6 21 20-14
Fortuna SC (8) 19 7 5 7 19 24-21
FC VW (10) 18 6 6 6 18 20-15
SW (12) 18 7 4 7 18 22-25
Veendam (B) 18 5 7 6 17 21-25
PEC Zwolle (11) 18 5 « 7 16 21-23
HVC (17) 18 6 4 B 16 20-28
Willem n (14) 18 5 5 8 15 20-21
Cambuur (15) 18 6 3 9 15 21-23
Heracles (13) 18 6 3 9 15 80-24
De Graafschap (16) 18 3 7-9 14 17-21
Fortuna VI. (19) 18 3 7 8 13 13-21Volewijckers (18) 18 3 7 8 13 11-20
DFC (20) 18 4 5 9 13 13-23
Helmond Sport (21) 18 3 510 11 15-29

PROGRAMMA
De Graafschap—SVV, De Vole-

wijckers—Wageningen, Heerenveen
—Rc-da JC. Heracles—FC WV, Wil-lem II—AZ'67, Veendam—Haarlem,
PEC Zwolle-JIVC, Helmond Sport
—DFC. Fortuna VI—Blauw Wit,
Eindhoven—SC Cambuur.

EDE EN ENSCHEDESE
BOYS RIANT OP KOP

AMATEURS EERSTE KLASSE

Gouda en Roodenburg hebben in de eerste klasse B hun voorsprong op
UVS en Xerxes kunnen vergroten. Gouda won uit van Papendrecht en Roo-
denburg versloeg Fluks. UVS en Xerxes kwamen tegen resp. RVC en Unitas
niet verder dan een gelijk spel. Emmen werd door de overwinning op
runner-up Drachten de nieuwe leider in afd. C, omdat het nu een punt meer
heeft dan het niet spelende Oosterparkers. Germanicus klom naar de derde
plaats. Ede en Enschedese Boys kregen een riante voorsprong op de rest
in afd. D, omdat de Boys Eilermark een zware nederlaag toebrachten.

Eerste klasse ,\
Elinkwijk 11 13 17—7
OWO 11 17 13—3
SDW 11 16 18—8
Uithoorn 11 13 14—10
Rood Wit A 11 11 5—9
AFC 11 10 14—15
DCG U 10 15—16
Zilverm. 11 10 18—20
Hollandia 11 9 14—13
De Spartaan 11 7 6—13
Zandv. M. 11 6 11—21
ZW 11 5 5—16

Eerste klasse B
Gouda 11 17 19—4
Roodenburg 11 16 17—6
UVS 11 14 IS—9
Xerxes 11 14 15—12
Papendrecht 11 12 15—14
RVC 11 11 16—14
Unitas 11 10 16—18
Neptunus 11 10 11—21
De Musschen 11 9 16—19
CVV 11 9 12—15
Fluks 11 5 7—lB
Lugdunum 11 5 9—21

Eerste klasse C
Emmen 13 19 24—11
Oosterpark. 13 18 23—12
Germanicus 13 17 16—6
Drachten 13 16 19—10
Sneek 13 13 15—10
Leeuwarden 13 13 12—11
CEC 12 12 10—12
Velocitas 13 12 13—18
Muntendam 14 11 18—23
Alciries 13 10 B—l7
MOW U 8 14—29
Hark. Opeinde 12 7 9—17

Eerste klasse D
Ede 12 20 22—8
Ensch. Boys 12 17 19—12
SC Enschede 13 16 14—10
Be Quick 12 15 24—15
Eilermark ia 14 16—16
Hengelo 12 13 12—9Quick '20 1_ J 214—16
Viet. Boys 12 11 13—15
RKHVV 11 9 6—lo
Quick N 12 7 10—18
Rietvogels '2 5 9—20
DOS 13 12 5 B—lB

Eerste k'asse E
Sparta "25 11 17 19—9
Veerse Boys LI 17 21—13
DESK 11 14 20—8
BW 11 14 21—12
TOP 11 12 11—8SC Gastel 12 11 12—15
Helmond 1,1 11 11—dS
Sch ndel 11 10 16—16
TSC 11 10 10—12
VCW 11 9 10—13
Geldrop 11 9 11—16
Middelburg 1,1 8 7—16
RKC 11 2 7—33

Eerste klasse F
Caesar _2 21 25—7
Heer 12 18 03—9
Almania 12 17 28—15
Minor 12 13 16—11
SVN 12 12 16—15
SC Irene 12 12 16--7
Roermond 12 11 19—16
MXC 12 10 10—13
SVM 12 10 11—19
Voerendaal 12 8 10—17
Sanderbout 12 6 14—35
Rios '31 12 6 9—25

DTS WIPTE HUIZEN
UIT ZATERDAGBEKER
ZATERDAGVOETBAL

De bekerfinalisten van vorig seizoen bij de zaterdagamateurs hebbenzich voor de tweede ronde kunnen plaatsen. WHC versloeg Urk en ZwartWit'2B versloeg Ercelsior Pernis. Voor niet minder dan 10 eersteklassers isde bekerstrijd echter afgelopen, omdat zij zich volkomen verkeken op de
kracht van hun lager geklasseerde tegenstanders. Zo schakelde derde-klasser DET SVZW met 7—2 uit en het in dezelfde klasse spelende DTSrangeerde Huizen op dood spoor. Verder verloren: Amstelveen, Ter Leede,
VVOG, 's-Gravenzandse SV, Heerjansdam, Be Quick'2B, WVF en Harkemase
Boys.

Kozakken Boys plaatste zich tegen Jodan Boys pas na het nemen van
strafschoppen. Spakenburg had een verlenging nodig tegen YFC evenals
Quick Boys tegen Oranje Wit. Ook het in de competitie ongenaakbare ACV
wist de strijd tegen Orethina pas in de verlenging te beslechten.

(ADVERTENTIE)

Een droom
van een vrouw
in dienst van
Hmbons droom.
JK panorama .
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Kampong leidt wedloop na kleurloze strijd met Amsterdam

Ebbens in
topper de
grote man

HOCKEY Van een medewerker

AMSTELVEEN, maandag — In de wedloop om de bovenste
plaats in de hockey eerste klasse westen heeft Amsterdam het gis-
teren in het Wagener stadion tegen Kampong moeten afleggen. Het
werd I—o voor de Utrechters, een resultaat waarop weinig valt af
te dingen, al heeft het er lange tijd naar uitgezien dat de beginstand
in ere zou worden gehouden. Maar een herhaling van het gelijke
spel (2—2) dat de eerste ontmoeting tussen de beide rivalen ople-
verde, heeft Amsterdam toch niet kunnen bewerkstelligen.

Het was een vrij kleurloze top-
per, waarbij het in groten getale
afwezige publiek gelijk heeft ge-
kregen. Twee vrijwel even sterke
ploegen met het grootste arsenaal
aan actieve en gewezen interna-
tionals (Bolhuis, Litjens, Martijn
Nolet, de pas afgevoerde Heiko
van Staveren en Sebo Ebbens bij
Kampong en Nico en Frans Spits
bij Amsterdam) hielden elkaar
op een meter of tien aan weers-
zijde van de middellijn constant
in evenwicht.

slagorde rond de middellijn af te
werken. Frans Spits had het te druk
met afremmen van tegenstanders op
het middenveld en Westerbeek, Eef-
tinck Schattekerk en Van der Harst
slaafden er niet in de noodzakelijke
paniek rond de Utrechtse slagcirkel
te veroorzaken. Ook Boeke, invaller
voor de geschorste Van den Berg,
kwam er weinig aan te pas.

Dat was voornamelijk het resultaat
van het Amsterdamse tactische con-
cept, dat op de buitenspelval was ge-
richt en aardig werkte, wat trouwens
bij de bestaande buitenspelregel ook
niet zo erg moeilijk is. Heel wat
moeilijker had Amsterdam het met
de rest van de ontwikkelde tactiek:
om hoge ballen over de Utrechtse

Oud-international Sebo Ebbens van Kampong (voorgrond) in duel met Amsterdam-aanvaller Westerbeek.

Uitblinker
De Kampong-aanval werd goed

aan banden gelegd door de versterk-
te Amsterdamse defensie. Dat de
winst toch in Utrechtse handen
kwam was het gevolg van een goede
actie van de voortreffelijke Sebo Eb-
bens, die in de achtste minuut van de
tweede helft na een strafcorner de
van doelman Boudewijn Hoek terug-
komende bal hoog in de Amsterdam-
se touwen joeg.

Niet veel later redde Ebbens bo-
vendien de zege voor zijn club toen
Nico Spits een strafcorner magnifiek
in de rechterbeneden hoek sloeg, ■waar Ebbens de bal koelbloedig op
de stick nam en corner sloeg. De lan-
ge hoekslag was de inleiding tot een
hele serie korte en lange hoekslagen
waaruit Amsterdam vergeefs pro-
beerde de gelijkmaker te forceren.
Dat gelukte ook niet, toen Frans
Spits als zeer aanvallende midden-
voor ging opereren.

In het Zuiden liep HTCC zich op
eigen terrein te pletter op Were Di,
dat door een doelpunt van Metsers in
de tweede helft een verrassende I—o
zege behaalde. Hem vervolgde in
Oost de zegereeks en Nijmegen
moest tegen Upward andermaal met
een gelijk spel genoegen nemen o—o.0—0.
De Groninger Studenten hadden in
Noord uitstel van de ontmoeting met
IHHC gekregen in verband met een
buitenlands tournooi. GCHC droogde
GHBS af, 9—l.

De standen bij de heren:
west
Kampong 11 19 Laren 11 9
Amsterdam 11 17 Victoria 11 9
HCG 11 16 BMHC 11 6
HHIJC 11 14 SCHC 11 5
Schaerweyde 11 13 Hilversum 11 3

Zuiden
EMHC 11 17 Breda 11 11
HTCC 11 14 ,-H _osch 11 10
Oranje Zwart 11 14 Tilburg 11 10
MEP 11 12 MOP 11 6
Venlo 11 11 WereDi 11 6

Oost
Hattem S 15 Zwolle 9 8
Nijmegen 9 13 Drienerlo 9 7
Upward 9 13 Arnhem 8 2
Uniam 8 8 PW 8 1

Noorden
Gr. Stud. 8 16 GHBS 9 6
GCHC 9 14 IHHC 8 5
Groningen 9 13 LHC 9 4
HMC 9 10 Emmen 9 2

Bekkervelds
overmacht
op DVC
was te groot

VOLLEYBAL

Van een medewerker

AMSTERDAM, maandag —Bekkerveld heeft de kans op het
kampioenschap van Nederland in
eigen hand gehouden. De lastige
inhaalwedstrijd tegen het Dok-
kumse DVC, werd met 3—l ge-
wonnen. Delta Lloyd/AMVJ, vol-
gend weekeinde aantredend voor
de strijd om de Europa Cup tegen
Innsbruck, had geen moeite de
vooruitgespeelde wedstrijd tegen
HVS met ruime cijfers te winnen.
(3-0).

In de sfeervolle sporthal in Dok-
kum, gevuld met 900 toeschouwers,
hebben DVC en Bekkerveld gestre-
den om aansluiting bjj de damesvol-
leybaltop._ Beide puoegen hadden tot
nu toe eén partij moeten prijsgeven
en verder verlies zou bijna zekere
uitschakeling voor de titel betekenen.
Daarvoor speelt op dit moment De-
try/Haag te sterk. Een geweldige in-
zet en een ontzettend enthousiast
meelevend Fries publiek hebben
DVC niet kunnen redden.

Dames
Bij de dames moest Amsterdam

het eerste punt aan de tegenstanders
laten. Gooische speelde een zeer felle
partij, terwijl Amsterdam niet zo
geïnspireerd voor de dag kwam. Kiki
de Wolf bracht na rust uit een voor-
zet van Danielle Mares de kampioe-
nen toch nog op I—o. Gooische
kwam vlak voor tijd gelijk door een
blunder in de Amsterdamse defensie.
José Vorsteman buitte de fout uit:
I—l.
De standen bij de dames:
West
Amsterdam 9 17 BDHC 9 8
HGC 9 13 Gooische 9 7
SCHC 9 11 Kievieten 9 6
HBS 9 8 Voordaan 9 3
Zuid
Or. Zwart 9 13 Hapidity 9 9
Veolo 9 13 MOP 9 7
WereDl 9 10 EMHC 9 6
"s-H"bosch 9 10 MEP 9 4

Oost
Arnhem 9 14 Upward 9 S
Union 9 12 Apeldoorn 9 8
Nijmegen 8 11 PW 9 _
Bully 910 Quick 9 3
Noord
Gr. Stud. 9 18 GHBS 9 9
GCHG 9 14 Graspiepers 9 6
HMC 9 11 HVA 9 3Groningen 9 10 I__C 9 o

Overmacht
Daarvoor was de overmacht van

een technisch zeer goed spelend Bek-
kerveld te groot. De opbouw van de
Dokkumer ploeg is redelijk, maar hetontbreekt de aanval aan hardheid en
slagkracht En dat bezitten de Heer-
lenee meisjes nu juist wel. Onder
aanvoering van een voortreffelijkspelende Truus Gielen, die de mooi-ste set-ups uit haar handen Bet ko-men, werd alleen de eerte set uithanden gegeven.
Stand aan kop:
Detry/Haag 7_h DVC 7—loVredestein 6—lo Bekkerveld *-8

NEDERLANDSE HEREN
VERLOREN TWEEMAAL

ZAALHANDBAL

TIFLIS, maandag (ANP) — Het Nederlandse zaalhandbalteam
heren heeft dit weekend in een internationaal toernooi in de Russische
stad Tiflis twee nederlagen geleden. Zaterdag werd de Oranjeploeg
met 19—14 geklopt door de Sowjet-Unie, gisteren gingen de Neder-
landers tegen Roemenië met 22—12 ten onder.

Nederland neemt aan het toernooi
deel ter voorbereiding op de kwalifi-
catiewedstrijden voor het 'ympisch
toernooi in München, die ir et voor-
jaar in Spanje worden gesp d.

. De andere uitslagen in het toernooi
in Tiflis luidden: Roemenië—Oost-
Duitsland 17—16, Joegoslavië—Oe-kraïne 23—23, Joegoslavië—Oekraïne
13—9, Oost-Duitsland—Sowjet-Unie
20—19 en Georgië—Bulgarije 19—15.

ROHDA SAMEN
MET EIBERS
ONGESLAGEN

MICRO-KORFBAL Van een medewerker

AMSTERDAM, maandag — In de hoofdklasse A bleven Ons«
nest en ROHDA ongeslagen. De Hagenaars scoorden liefst tij
doelpunten tegen AKC, dat niet verder dan tien kwam. Ro|
kwam na een povere eerste helft tegen Wordt Kwiek ( 2-"*l
halverwege de tweede periode goed op schot. Via 4—4 zeëeA
het tenslotte met 9-4. Eigenlijk wel een beetje verrassend
overwinning van 11—8, die Vicus Orientis op Westerkwartie'
haalde.

Het pas gepromoveerde PAMS bleek na -de nederlaag van \
vorige week tegen de Eibers geenszins aangeslagen. Integendeel
een enorme inzet en uiterst snel combinatiespel op de vieïf
meter wist het bij de stand 4—4 afstand van Die Haghe te neffl*T
volkomen verdiend met 11—8 te winnen.

Blauw Wit is in B de enige
ploeg die uit twee wedstrijden de
volle winst heeft weten te beha-
len. De ontmoeting met De Danai-
den eindigde in een zege van
10—5. LUTO zorgde voor een
doelpuntenlawine tegen PSV:
19—9 en Koog Zaandijk bereikte
tegen Oost Arnhem ook al dubbe-
le cijfers: 12—7.

Archipel en Het Zuiden speel-
den inRotterdam een uitstekende
wedstrijd, die van het begin tot
het eind het publiek heeft kunnen
boeien. Het Zuiden, vergeleken bij
het vorig seizoen versterkt met
Lucas van Krieken, Theo Korpo-
raal en Yvonne Abbenhuis, heeft
het tot twintig minuten in de
tweede helft kunnen bijhouden,
maar moest toen afhaken. Tot dat
moment hadden beide teams af-
wisselend de leiding, daarna liep
Archipel door doelpunten van
Henne Meijntjens en Janne En-
gelberts weg van 7—7 tot 9—7.

Het Zuiden kon in de resjl
speeltijd slechts eenmaal scor«Jdat de Amsterdammers geluk**
een overwinning van 9—B de K
kamers konden opzoeken. *
speelde tegen PSV zonder Wj
ter, die wgen. ziekte verstek *laten gaan. Coach Jan van *"verving hem door Paul Hartifl
als vakgenoot naast zich kree
Bruintjes die de plaats inn|
Jan Soeverein. De tandem S
Kool opereerde in het ande!
waarbij als vanouds Strobos d
aangever werd van Kool, die o>
zes doelpunten liet noto
Bruintjes had in Paul Hartman
zo een goede aangever; hij bic
achter en scoorde eveneens zfi
PSV, dat qua vektepel toch e|
wassen tegenstander bleek 'had tegen dit geweld geen v*
LUTO won met 19—9.

HZC/DE ROBBEN VERLOOR ALLES
WATERPOLO

Van een medewerker

HVAR, maandag. — De Neder-
landse waterpolokampioen HZC/
De Robben is in de finale-poule
van het toernooi om de Europa-
Cup niet verder gekomen dan de
vierde plaats. Na de nederlaag,
vrijdag, tegen het Italiaanse Pro

Recco, moesten de Hilversum-
mers dit weekeinde hun meerde-
re erkennen in de Russische kam-
pioen CVSK Marina uit Moskou
(9—7) en Mladost Zagreb uit
Joegoslavië (4—1).

Datzelfde Mladost werd uiteinde-
lijk ook Europees kampioen. De
ploeg bleef ongeslagen. Pro Recco
werd tweede (vier punten) en CVSK
Marina derde (twee punten).

Voor de Nederlandse hoo.dklasse-
competitie werd dit weekeinde een

duel tussen De Meeuwso en Nereus
overgespeeld. De Zaandammers, die
de punten hard nodig hebben, had-
dan met succes protest aangetekend
tegen de gang van zaken rond de toe-
passing van de 45-secondenreigel bij
de eerste wedstrijd. Voor De Meeu-

wen was de uitslag van het duel ove-
rigens ook belangrijk vanwege de
aansluiting met de top van de hoofd-
klasse.

Nereus bood in de eerst, twee pe-
riodes uitstekend tegenspel, hoewel
De -Meeuwen technisch beter was.
Pas in de derde speeltijd wist De
Meeuwen dit uit te buiten door een

treffer van Huib Maas (1—0). Ton
Stam scoorde tegen (1 —1), maar op-
nieuw Maas wist daarna een r!raf-
worp feilloos in te schieten (2—1).

De slotfase was duidelijk voor De
Meeuwen. De internationals Hans
Wouda en Torn Schmidt schoten De
Meeuwen naar een moeizame over-
winning: 4—l.

Stand hoofdklasse: RZC/De Rob-
ben 6—12, Neptunus—Amersfoort 6
—10, De Meeuwen 6—lo, ZIAN 6—9,
Neptunus Arnhem 6—B, AZC 6—5,
DZV 6—3, UZSC 6—3, Neureus 6—2,
HZPC 6—l, DJK6—I.

Een gevaarlijk moment voor het Meeun/en-doel. Rechts Hans Stam van Nereus; links doelman Schmidt van De Meeuwen,

Flaming
Six na
winst

winst

'lid' van
drafélite

PAARDESPORT

Van een medewerker

%HILVERSUM, maandag-J
prises op de draversbaan JÊversurn. Ze kwamen gis jj
dag het meest duidelijk m
drukking in de hoge uiti#
gen van de totalisator. Val»»
andere Fury Spencer en ï
van Wendy. Het hoofdn^*evenwel, de allround Stay^-
bracht geen verrassing.

Het was Jan Wagenaar jr *J 1die het sterkste onderdeel "■programma beheerste. Onda"
lekke band die Flamingo S
handicapte. De pikeur
leidde Flamingo Six in de
over 3800 meter bekwaam 5
triomf. De jaarverdiensteva'Jjl
go Six steeg daarmee tot lfr_
37.000 gulden. Waarmee
drie weken van een plaats in.J
denmoot oprukte naar het eUf;
je van meest winnende paarde*" i
in nam hij de vijfde positie

Uitsland
Pepemotenprijs 2000 m. met ajSïi

Johnny Walker (J. Voorhaar) 2'fSf'2. Hanover D: 3. Juweeltje Ca,_ÉWinn. 1,70. PI 1,40, 3.50. 1.70 K«W
Trio 138,-. Schimmelprijs 2440 n|;j|j
frau W (J. van Dooyeweerd) 3~!M
2 Icarus Hanover. 3. Jan
Winn. 3,40. PI. 1,30, 1,40, 1,30
Surpriseprijs le afd 2000 m met.Jli1. Henri van Wendy (P. HeyOS*
1.24.7; 2. Jody Con Dios: 3. Ike £1,
Toto: Winn. 7.10. PI. 1,90 2.10, 3JSJL27,90 Trio 264,60. St
1600 m. met autostart. 1. Cao's*.,
Woudstra) 2.14.1. 1.23.8; 2. Eric rlf'Damas. Toto: Winn. 5,10. PI. 2JïLi»tKoppel 14,10. Marsepeinprijs 2°ïj I
autostart: 1. Fiery Spencer
2.46.9. 1.23.5: 2. Ingrid Hollandi3'«f.Belwin Toto: Winn. 12,80 PI TËr
2,50 Koppel 25,80. Trio f-,
Stayersprijs 3800 m. 1. Flaminjjfc.
Wagenaar jr.) 5.21.5 1.23.3; 2. "Srlf'.For Ever Toto: Winn 1,60. "f«V.3,50 Koppel 3,80. Zwarte PietprUJtf'
1. Gratie Norton (H. van Dijk) 2-rJ(
2 Edoublaise 3 Ina Toto:
1,50. 2,10 1,30 Koppel 3,- Trio »»<
Nicolaasprijs 2e afd. 1600 m. niel«ff
1. Gay Rodney (J. van DooyeW*;!
1219 2 Hanneke Tabor 3 The»./VE Toto Winn. 6.-. PI 1,70. l,9°'fVP
pel 4,-. Speculaasprijs 2040 m: 1. i_
van Dooyeweerd) 2.53.3, 1.25.8: *W
Hanover 3. Iris Way. Toto WüHUi,
5,70, 1,80, 1,50. Koppel 7,80. Trio Kft1priseprijs 2e afd. 2000 m. met »wilb(
Indra Shadow (M. v. d. Togt) ïlJffi2. Isnathan; 3 Jelle v.d. Lende. T "(
5,20. PI. 2.10, 1,60 2,- Koppel 4,10- L

Totalisator-omzet ’ 396,401.,- -t(

Sprong van 6.35
van Heide Rosend

KEULEN, maandag (AN?Uj
reldrecordhoudster verspn?W[
Westduitse Heide Rosendali'
Keulen tijdens indoorwedf'
verspringen gewonnen met
ter.

De Brit Lynn Davies verlyjj
heren van de Westduitser
ner, resp. 7.65 meter tegel* JE
ter. Met deze prestaties
drie atleten de limiet gep? ,TJ(
was gesteld voor
Europese indoorkampioe^>
die in maart 1972 in
plaatsvinden.

door Dik BruynesteynAPPIE HAPPIE in de zak van Sinterklaas
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Eindsprint bloedde dood in sfeerloos duel

Gemakkelijke
wraak Levi's
op M.E. Stars

BASKETBALL door HANS DOELEMAN

HAARLEM, maandag — Seconden na afloop steldeLevi's
coach Jan Janbroers het koel zelfverzekerd vast: „Deze rui-
me 109-88 zege op Mars Energie Stars is de wraak voor onze
uitwedstrijd in Zandvoort, toen het met 88-87 allemaal zo
moeizaam ging. Welwillend riep hij ook zijn woorden van
toen terug in de herinnering: „Van zon ploeg als Mars moe-
ten wij heel rustig kunnen winnen". Die woorden van 'toen'
werden zaterdag dan bewaarheid.

Zo ongemakkelijk als Levi's
Flamingo's het destijds in de
sfeervolle Zandvoortse sporthal
had, zo eenvoudig bleek het nu in
een met duizend man volkomen
sfeerloos blijvende Kennemer
Sporthal. Toch werd hoog opge-
keken tegen het treffen, waarin
immers Levi's Gerhard Schreur
het einde van zijn schorsing van
15 duels zou vieren. Een duel ook
met nog een debutant, een echte
want voor de eerste keer mocht
Mars de van Bona Stars gekomen
Paul Ruysenaars binnen de lij-
nen brengen. Het draaide uit op
een dubbele teleurstelling, want
zowel Schreur als de geheel fa-
lende Ruysenaars kwamen nahun gedwongen rustperiode —uiteraard — ruimschoots condi-tioneel tekort.

Met een triomfantelijk vertrokken gezicht hangt Mars Energie Stars' Amen
kaan Bobby Bissant aan Levi's basket, nadat Gerhard Schreur hem he
scoren met een „dunk" niet heeft kunnen beletten. FOTO: RUUD KRAMEF

Juist genezen
Karel Pastor
blesseerde
zich opnieuw

(Van onze sportredactie)
L HAARLEM, maandag. — Bles-fttepech blijft de boomlange
Amsterdamse basketballinterna-fpnal en Mars Energie Stars-|>eler Karel Pastor achtervol-J«n. Na zijn knie-operatie vanpkele weken geleden bestondp van medische zijde geen be-daar meer, dat hij afgelopen«terdagavond tegen Levi's weer"JJ spelen. Bij de allereerste£°°tpoging nog tijdens het in-delen

_
ngf Karel echter op

_
tr_r_"e door zün knie. Pastor rois-lWi_t-: „Dokter Tetzner en%*a masseur Salo Muller had-
_pi_„ Jn knie R°S bekeken enlaai- £at ik fit was' maar n«
_v>,„ _ «et wel weer voor weken

tap0
-. tiJdens de wedstrijd

«o's tegen Levi's/Flamin-pßcu_.J'erd iemand geblesseerd.
Jünkt echter piet Leegwater
?*>«"_°.Peens naar de "Jl»Jn> ee-
_ezi. " oor een „zweepslag". Na
(kt _:,'" , de basketballsport unie-
P»'«r_ Tvakelinïvan een umpire,I-enK-,. 1v -"gisseur Martijn Lm
Wecht ' 00k eredivisiescheids-|m.'" «naar nu ambtshalve
Viet if' bereid gevonden omIe vVr, gWater (voortreffelijk)("/"vangen.

Eindsprint
Na de hervatting (50—41) gingenaan beide zijden de gewisselde spe-lers steeds sneller naar en van debank. Levi's veranderde de basisop-stelling van na de rust negen keer enMars zes keer. Pas tegen het eindeechter, met nog zon vijf minuten tegaan, moesten Levi's technische entactische leiders Janbroers en Rob deWit bij 92—84 een time out nemen.

Ee:i kort daarvoor fel ingezette eind-sprint van de Zandvoorters bloeddeechter onverklaarbaar snel dood.Toen in de laatste drie minuten Bis-
sant (dit duel nu eens niet lui, maarerg egoïstisch) zijn fatale vijfde per-
soonlijke fout kreeg (98—87) en I_in-
stra bij 104—88 zijn vijfde P'tje op-
liep, was het voor Mars bekeken.
109—88.
Topscorers: Levi's: More 12-14. Schreur

13-6, Akerboom 9-6. Tuinstra 11-14, Mars:/Bissant 15-8. Childress 6-11. Persoonlijke
13-6, Akerboom 9-6, Tuinstra 11-14, Mars/
14-11.

De stand heren: Lev.s 19-36. Fiat St.
17-32, Transol 18-32, Mars 18-28, Factotum
18-22, Cardinais 19-14, Bona St. 18-12, DED
18-12. Racing A. 18-12, Donar 18-8. Land-

lust 17-4, Suvrlkri 18-4.
Dames: Fiat Stars won met 85-60 van

808,

Lui
Toch slaagden de coaches van bei-de partijen er later moeiteloos in te-vredenheid uit te stralen. Mars' JanBoogaard: „Na een paar wedstrijden

waarin we slecht draaiden, zijn wij
nu toch weer aan het terugkomen.
Hoewel mijn verdediging in het be-gin natuurlijk veel te lui was."

Jan Janbroers memoreerd wat ver-
dedigend, maar wel terecht het zwa-re programma van zijn team: „Verle-
den week de topper tegen Punch, af-
gelopen donderdag Europa Cup tegen
Akademik en nu Mars, bij elkaar een
beetje teveel van het goede."

Hun woorden dekten ook wel het
verloop van de matige botsing. Levi's
immers trok zeer rustig zijn sporen
door Mars' defensie, waardoor in de
esrste helft vrijwel steeds een marge
van zon zes tot tien punten op het
bord bleef gehandhaafd. Een periode,
waarin Mars' coach Jan Boogaard
werd gedwongen de onwennig spe-
lende Ruysenaars al snel in te wisse-

len en ook grote man Roel Tuinstrasneuvelde om tactische redenen. Hij
liep binnen negen m_nuten zijn derdepersoonlijke fout op.

Shorter winnaar
marathon Japan

FUKUOKA, maandag (ANP) —Ds 24-jariige Amerikaan Frank Shor-
ter heeft gisteren de 6e internationa-
le marathon van _ ukuoka met ruime
voorsprong .gewonnen. Hij nam hal-
verwege het parlkoers de leiding en
legde de .2,195 km af in 2 uur 12
min. 59,4 sec. De Japanner Aikio Usa-
ma werd in 2.13.22,8 tweede en de
Nieuwzeelander Jack Fostep in
2.13.42,4 derde.

GORAN CLAESON WAS SNEL
IN DE 'LUCIA WEDSTRIJDEN'

SCHAATSEN

T
poClai?LM > maandag

L ,' ' Tijdens* de zogenoem-
tlm 1

„
ia'Wedstrijden" in Stock-WT hebben de Nederlandse

W neniers gisteren de eer aan
gelaten

, 6Ste Pre statie kwam op
6 3000 ?ddy Verheyen - die op
Wed ter in 4-92'2 als tweede
öran nfchter de Zweedse „aas"
leek\ laeson (4.27,0). Claeson
«rk.t e 500 meter ook het
-nden w

6t een tiJd van 41-3 se"
*2,<_ 't _ler moest peter Nottet
°<* latSnny Höglin <41 '9> n°g
ierde "!. laan' Verheyen werd
a& Dut '7 seconden. Jappie

twee
n
af
Piet 7ink traden °P

°°r-rond tanden niet °P de

Printersklasse heerste de
ro« desoor Erhard Keller - HiJ
u Het d Tter in 39'4 seconden
staand. "«ke sprint-elite,eßön?es%t(^eKönigenHa-

rrzich t
( _lden 40'3)- ver aeh-l6ll Hoewnßazen <4°.8) enMar-

fae er o* „
ra <41 >5) verloren nog

£e de 2L e i°oo meter zegevier-
sPeciaüst Johan

fl-22,8 enll^ 1-- 22'6 v°°r Kellert 124444 SI 50mg (1 239)- Bazen
r-26,0 vyjj Vlerde en Hoekstra

De Westduitser Erhard Keller tijdens zijn 500 m-race in Stockholm, waar hij
met 39.4 sec. een nieuw baanrecord vestigde.

Lillehammer
|saehaCner tele edsW den 'mhebben de Noorse top-

Zo ~ 6Le &>ede Prestaties gg-
(4n^beterden «Printer Per

Irn °t7 >4> deT. en *°tar Grörwold

Dag Fornaess imponeerde op de
5000 meter, die hij won in 7 minuten

en 42,1 seconden. Erkend stayer Per
Willy Gu.to.msen werd in 7.44,7
tweede voor „coming man" Willy Ol-
sen (7.45,0). Fornaess werd trouwens
in het eindklassement eerste door
een tweede plaats op de 500 meter in
41,2 sec. (Ivar Eriksen werd hier in
40,9 sec. winnaar) en een derde posi-
tie op de mijl in 2.08,0. Eriksen
wrong zich met een tijd van 2.07,8
nog tussen Gröravold en Fornaess.

Magne Thomassen (achtste in heteindklassement) en Svein Erik Stian-sen (dertiende) deden het nog er grustig aan.
Bij afwezigheid van olympischkampioen op de 500 meter ErhardKeller (Stockholm) viel het de FinLeo Linkovesi niet moeilijk ditweekeinde de sprintwedatrijden inInzell te winnen. Hij zegevierde een-maal op de 500 m. en twee keer op

de kilometer. Zijn beste tijd, 39,5
sec., werd eohter zaterdag oventrof-

fen door zijn landgenoot Sepoo
Haninen, die de eerste 500 meter won
in 39,3 sec.

In de allroundklasse deed GerhardZimmermann het rustig aan. Hij
stond op de 3000 m. zelfs toe dat de
Italiaan Bruno Toniolli met de winst
aan de haal ging (4.25,2 tegen 4.26,9).
Op de 5000 m. eindigde Zimmermann
(7.51,4) zelfs pas als derde achter de
Fin Kimmo Koskinen (7.48,4) en de
Noor Inigar Bollerud (7.48,7) maar
zijn prestaties op de 500 m. (40,8) en
de 1500 m. (2.06,4) stonden borg voor
de eindoverwinning.

SCYLLA WEER
GELIJK TEGEN
STEEDS HOGER

TAFELTENNIS Van een medewerker

AMSTERDAM, maandag — In de tafeltenniscompetitie waren
weer drie ereklassewedstrijden uitgesteld, nu in verband met de
interland in Schotland en met de Europacup-wedstrijd van Mars
Energie Stars (dames) tegen Start (Praag).

Bij de dames werd alleen ge-
speeld Helmond '57 tegen Steeds
Vooruit; dit duel werd door de
gasten met 4—6 gewonnen. Maria
van der Horst zag kans van Nel
van Rijn en Marian van der Helm
te winnen, Gerda de Focht kon
alleen Marian doen buigen. Nora
Broxterman bleef ongeslagen.
Dames:
De Treiters 9 7 1 1 15 63—27
Mars Energie 8 6 1 1 13 56—2-1
Tempo Team 9 4 2 3 10 60—30
Steeds Voor. 10 5 0 5 10 47—53
Maasbree 8 2 0 6 4 27—53
Helmond '57 10 1 0 9 2 17—83

Bij de heren speelden Scylla en
Steeds Hoger/TSB ook hun tweede
wedstrijd gelijk. Gerard Bakker met
drie gewonnen partijen, Milan Sten-
cel tegen Rob Joëls en van Peter van
Schie tegen Petr Joëls brachten de
vijf punten samen. Bert Onnes won
twee partijen. Maasbree besloot ere-
klasseschap met een 7—3 zege op het
eveneens al gedegradeerde Scylla 2.
Harrie Vaecsen won driemaal. Jan
Suiskens verloor van Theo Bakker,
Joep Vaessen van Bakker en Karei
van Schie. Het wachten is nu op de
op 19 december te spelen wedstrijd
Tempo Team—Delta Lloyd waarin de
Lloyd één punt nodig heeft omherfstkampioen te worden volgens
het nieuwe competitie-systeem.

In de promotie-ereklasse A won
TSF met B—28—2 van Tempo Team 2.
Dit was geen bijzondere uitslag voor
de al gepromoveerde Scriiedammers.
Bij d. twee tegenpunten zit de eerste
nederlaag in de competitie van Hans
van der Broek, die zijn record niet
heeft kunnen evenaren en door Feike
Kraayinga werd g-klopt. Stolk bleef
deze keero ngeslagen en Lingen ver-
loor evenals Van der Broek van
Kraayinga.

Heren:
Delta Lol}. 9 9 0 0 18 81—9
Tempo Team 8 7 0 1 14 62—18
Scylla 10 4 2 4 10 51—49
Steeds H./TSB 10 4 2 4 10 40—60
Maasbree 10 2 0 8 4 26—74
Scylla2 9 0 0 9 0 20—70

Inzell
De opvallendste verrichting bij dedames kwam op naam van de 17-jari-ge Westduitse Monika Pflug, die op

de 1500 m. tweede werd in 2.21,8. Zij
moest de meer ervaren Finse Tuula
Vilkas (2.20,3) laten voorgaan, maar
iedereen was het er in Inzell over
eens, dat Monika Pflug, die haar ei-
gen Duitse record met 1,2 sec. scher-per stelde, een grote toekomst tege-
moet gaat.

Record voor Gnatow
MOSKOU, maandag (ANP) — De27-jarige Russisohe journalist AdamGnatow heeft zaterdag bij de strijd

om de Russisohe titels die in de Ar-menische hoofdstad Verevan werdengehouden, het wereldrecord in hetv.ieggawicht verbeterd met een.'to-
taal van 117,5 kMö.

Een verbetering van een kilo van t
oude record dat drie weken geleden
door Gnatow, eveneens in Verevan,
werd gevestigd.

Gnatov verbeterde niet alleen het
record feweehanddig drukken dooh ookhet wereldrecord stoten, dat met130,5 kg al in zign 'bezit was. Hij
bracht het op 131 kg. in de drieOlympische oefeningen kwam deRus
tot 335 k,g.

Later stelde de Rus Raifae. Beden-
kov het record tweehandig drukken
in het bantarngewicht scherper. Hijbracht ihet op 127.5 kg. Dat betekenteen verbetering van het oude we-
reldrecord van de Hongaar Sandor
Hoizreiter met 1,5 kig.

Mars E. Stars
uit Europa Cup
na nederlaag
tegen Start

(Van een medewerker)

AMSTERDAM, maandag — Mars
Energie Stars heeft zaterdagavond de
kwartfinale van de Europa van
landskampioenen niet overleefd. Met
2—5 werd verloren van het Praaigse
Start, het team waarin de Europese
kampioene Ilona Vostova speelt. Zij,
evenals haar teamgenotes achttien
jaar oud, speelde koel en berekend
en sloag met het grootste gemak zo-
wel met backhand als forehand de
ballen op mankracht langs haar te-
genstandsters.

Zij won met 11 en 12 van Anne-
mieke van Moorst, met 14 en 11 van
Juul Nitisu.anta en met niet minder
dan 10 en 8 van de nationale kam-
pioene Sonja Jeltzel. De voor haar
eindexamen zittende Jana Uldichrova
speelde, minder getraind dan deze
speelsters gewend zijn, nerveus en
onzeker en kon door Sonja Heltzel en
Annemieke van Moorst worden be-
dwongen. Juul Nitisusanta speelde
nog 15 en 11 tegen Blanka Silhanova
en Sonja verloor van dit rustiger

type speelster met 15 en 16.
Tempo Team speelde zondagmid-

dag vriendschappelijk tegen deze
Tsjechische meisjes en verloor met
I—B. Alleen Aukje Coltof zag hierbij
k_ns van de nu vrijer spelende Ul-
dichrova '.e winnen.

Schotten kansloos tegen Nederland

DUNDEE, maandag (ANP) — Het
Nederlands tafeltennisteam heeft ook
zijn derde wedstrijd voor de tweede
divisie van de Europese competitie in
winst omgezet. In Dundee won ons
land met 6—l van Schotland. Het
enige verliespunt kwam op naam van
Bert Schoofs, die van Sugden ver-loor. Bert van der Helm bleef onge-
slagen.

De uitslagen: heren enkelspel: Bert
van der Helm—M. Sugden 21—19,

21—13, Bert Schoofs—R. Yule 21—13,
21—19, Bert Schoofs—Sugden 10—21,
17—21. Bert van der Helm—Yule 21
—14, 21—11.

Dames enkelspel: Veronique van
der Laan—E. Smith 21—15. 19—21,
21—17, Heren dubbelspel: Van der
Helm/Schoofs—Sugden/Yule 21—14,
13—-21. 21—9.

Gemengd dubbelspel: Van der Helm
/Van der Laan—Sugden/Smith 21—17, 19—21, 21—19.

HET PAROOL - maandag 6 december 197113
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NU OOK VLIEGREIZEN
NAAR DE WERELDKAMPIOENSCHAPPEN
SCHAATSEN TE OSLO MET
PAROOLREIZEN EN EVENEMENTSREIZEN
Het Bisletstadion is bekend om zijn unieke sfeer, bepaald
door de vele enthousiaste supporters die hun vedetten aan- ______
moedigen tot enorme prestaties. Niet zelden zijn juist hier
wereldtijden gereden en records gesneuveld. Behalve de K____i*ef
bootreis zijn in samenwerking met Evenementsreizen nu
ook nog twee vliegreizen georganiseerd met uitstekende Bbw
hotelaccommodatie, waar voor een passende, gezellige É|^
avond gezorgd zal worden. In het befaamde Bisletstadion
hebt u een plaats nabij definish.

2-DAAGSE VLIEGREIS 4-DAAGSE VLIEGREIS

’ 375.— ’ 525.—
Het reisprogramma: Het reisprogramma:
zaterdag 19 februari: vertrek 07.00 uur per DC-8 van vrijdag 18 februari: vertrek 09.00 uur per Boeing 737 naar
Schiphol; plm. 10.00 uur aankomst Fornebu.de luchtha- Oslo. Op deze dag en zaterdag is er gelegenheid voor
ven van Oslo. Per bus naar het Bisletstadion nabij het een- deelname aan diverse excursies: Holmenkolmen Ski-
trum van Oslo en tijd ter eigen beschikking tot aanvang schans, het beroemde Vigelundpark en het Vikingmu-
van de wedstrijden om 15.00 uur. Einde eerste wedstrijd- seum.
dag 18.30 uur en naar uw hotel voor diner, gezellige Zaterdag en zondag: bijwonen schaatswedstrijden en ge-
avonden overnachting. bruikvan ontbijt en diner in uw hotel.
Zondag 20 februari: Na het ontbijt vertrek naar het Bislet- Maandag 21 februari: om 16.00uur vertrekt uw vliegtuig
stadion voor bijwonen van tweede wedstrijddag en huldi- naar Nederland,
ging. Om 20.40 uur vertrekt u weer naar Nederland.

Inbegrepen in de reissommen: vliegreis vanaf Schipholnaar Oslo v.v., maaltijden tijdens da vlucht, busvervoer in Oslo, ac-
commodatie in en rond Oslo op basis van half pension, toegangsbewijzen Bisletstadion bij de finish, wedstrijdprogramma
en wedstrijdinsigne, luchthavenbelastingen en dienstenvan reisleiding.

Niet inbegrepen/kosten van lunches en van persoonlijke aard. reisverzekering resp. f2— en ’'3.20 voor 2- en 4-daagse
reis en eventuele annuleringsverzekering. Voor éénpersoonskamers geldt/ 15.—toeslag voor2-daagsereis; f45.— voor
4-daagsereis.

NOG ENKELE PLAATSEN VOOR DE 7-DAAGSE BOOTREIS
Tarieven vanaf ’ 340.—
INLICHTINGEN-AANMELDING Amsterdam: Wibautstraat 131 en
pHßp____^__Bpg_Mp_. Rokin 110, tel. 020-914400
I _J*l I |*1 \m] \fA Den Haag: Prinsessegracht 3, te1.070-182306
____n_____M______________—__l Utrecht: Korte jansstraat 3, tel. 030-331215

■■■^^_______^^^'



Elke Citroen is een toonbeeld van onafhankelijkheid. Uiterlijk. Maar ook diep
van binnen. De vering is onafhankelijk op vier wielen. Zij zorgt vooreerst en
vooral voor een majesteitelijke wegligging. Daarnaast voor het hoogste komfort.
Een unieke kombinatie. Opdat u zich ook zeer ontspannen zult voelen op slechte

onafhankelijkheid wegen. Is dat geen stukje onafhankelijkheid?
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>>KOERIERSTERS
WOONRUIMTE EN ONROEREND

GOED AANGEBODEN

huizen en flats

W.B.V. „Eigen Haard"
Tehuur v. leden, die i.h. bezit zijn v.e. urg.bew. óf eenwon. v. ten-
minste3 kam. beneden ’215 p.m. excl. C.V., leeg achterlaten, inko-
menbeneden’ IS.OOOp.j. bruto:

Alkmaarstraat (Nieuwendam) 187H, 3kam. ’ 193.65
(mcl. cv.)

Voor leden met een inkomen BOVEN ’ 15.000p.j., verder geen be-
palingen vantoepassing:

Het Hoogt (Buikalotermeer) 105.2kam.’267,05
(mcl. cv. en w.w.)

Inschr. p. briefkaart aan kant. Smaragdplein 16,vóór dinsdag 7 de-
cember a.s. 17uur. ondervermeld, v. lidno.en gezinssamenst.

BEZICHTIGINGALLEEN NA OPROEP!

AMSTERD. WONINGB. VERG.
„ONS HUIS"

MET INACHTNEMING VAN DE
GEMEENTELIJKE REGELING
VOOR WONINGTOEWIJZINa te
haur voor leden:
JACOB KRAUSS TRAAT 6 DI. 4
kamers, douche, box. zolder -droogzolder, ’ 184,25 p.m., mcl.
e.v. (155,15 + 29,10).
LOUIS BOUWMEESTER-
STRAAT 11 UI. 4 kamers, dou-
che, box, zolder droogzolder

’ 184.25 p.m., mcl. cv. (155,15

* 29,10).
OLYMPIAPLEIN 66 I. 4 kamers,
badkamer, zolder ’ 216,90 p.m..
mcl. cv. en w.w. (188,35 -28,55).
OLYMPIAPLEIN 22 U. 4 ka-
mer*, zolderkamer, zolder, bad-
kamer ’235.60 p.m.. mcl. CV.
enWW (200,75 - 34,85).
FRISSENSTEIN 9. 2 kamers,
douche, box ’248,35 p.m., mcl.
CV. en w.w. (223,35 + 25).
Opg. aandeelnr., soort en datum
urgentie, gezinsgrootte tot uiter-
lijk lOdcember 1971 per BRIEF-
KAART. Hygieaatraat 4. Bezich-
tigen na oproep. Elke woning
apart inschrijven. P033

Bur. Sorrento in A'dam-Z, tel.
797107. Parnassusweg 17 n.
heeft gem. HUIZEN en FLATS
ook v. verlofgangers. P032

LUXWOUDE (Fr)
Heerlijk vrij en rustig aan de
rand vaneendorpje gelegen Wo-
ningkje met schuur en plm. 957
m2grond. Het geheel verkeert in
goede staat en is gelegen op on-
geveer 5 km ten oosten van Hee-
renveen. Loopsom 18.500.- k.k.
Hyp. mogel. Inl. na 18.0005130-
-6747. 8032

Aantrekkelijk antiek?
Kijk in de Koeriersters!______________________________

■
kamers

Bur. SORRENTO in A'dam-Z.
heeft ongem.. gem. kam., etages
en flats. Ook v. verlofg. Parnas-
susweg 17 H, tel. 797107. PO3l

KAMERCENTRUM Milletstr. 50"
tel. 727428.Kam. vrije opg.

’ 65.-.Kam. v. ’BO —’ 160

VOOR WONING EN GEZIN

Nieuwe
aardgasconvectors

’ 400,- onder
de nieuwprijs

Dagelijks geopend van 9—lB
uur.

'" Maandagsvan 13—18uur.

Haarlemmerd. 46
Tel. 237785.

Metvolledige fabrieksgarantie.

Fabr. overtr. uw BANKSTEL te-
gen bijz. lage prijs m. skai of
stof. Met gar. T. 357227-738256.

MEUBELSTOFFEERWERK on-
der garantie. Prima stoffen. Bel
121829. PO6O

FIËSTA ’ 15.75 per m. Zelfplak-1
kende tegels, 40 x 40 ’ 1. Alle !
merken kamerbreed tapijt. Gra- j
tlsgelegd. TAPIJTHUIS 90. .

2e J. van Campenstr. 90,
Tel. 724862., Heeftu iets tekoop bel

121016, ik geefveel geld.
Elke dag verkoop van 9—6 u. v.
nwe fabr. rest. meub.. o.a. huis-
kam.. slaapkam., clubs, kasten,
bankstellen enz.

HET VERKOOPHUIS- V. Wouatraat 4—6. Adam.

f Huur nu de nieuwsteTELEVIBIE
of WASAUTOMAAT, met recht- van koop

Alle bekende merken
1RESKA RADIO, Javastraat 133-
I 137, tel. 350291. PO6O

Bankstellen
DIRECT VANDE FABRIEK

zeer fraai uitgevoerd in diverse
kleuren: 5 jaar garantie op het
binnenwerk, normale prijs

’ 1300,— voor ’ 595,—. PARIAN
AMSTERDAM, 020-421550.
Bc geef veel geld voor meubilaire
goederen. 732870. PO6O

COMPLETE SLAAPKAMER
in 6kleuren

norm. ’ 598 voor’ 398
MXMEUBELEN-OOST

Wakkerstr. 20Atel. 020-922337
Donderdag koopavond.

Aang. op tentoonstelling gebr.
HEUGAFELT en HOOGPOLIGE
tapijttegels van bekende mer-
ken. Alle kleuren. Lijnbaans-
gracht 6, Adam. Ook donder-
dagavond geopend. Zaterdags
gesloten. Tel. 020-67518. PO6O

INWONING? Voorkom onenig-
heid. Meet uw gas-enelektr. ver-
bruik. Geijkte tussenmetersvoor
gas en elektr. Bij Heljst, Cein-
tuurbaan 298, tel. 722097. PO6O

KINGKEUKENS
KOM KIJKEN

Wittede Withstraat 24—26.
Telefoon 122291of 388027.

ONDERHOUD EN REPARATIE
letsteLASSEN? De Lasboog. Tel.

" 020-242587. Goed enniet duur.
Klein zelfstandige vraagt VER-
BOUWINGS-, timmer- en metsel-
werk. Tel. 158101. PO7O
Kleine zelfstandige zoekt BE-
HANGWERK, timmerwerk en
meubelreparatie. Ook opknap-
pen van oude woningen, ’ 10
p.u. Ook buiten Adam. Tel. 020-
-427442. PO7O
Kleine zelfst. zkt. nog TIMMER-
WERK. Tel. 443842. PO7O

HAARD-GEISER vuil of defect?
Bel Zuid, hij komt direct.

Tel. 792490.
LOODGIETER NODIG?

Tel. 984128 dagen nacht.
STUCADOOR voor stuc- en wit-
werk. Tel. 167244. PO7O

Geslepen glasplaten, thuis be-
zorgd. Kortijn. Tel. 795635.

Erk. schoorsteenvegers — ka-
chelsmid. Fa. COPIER, Haarlem-- merstr. 20.Tel. 223177. PO7O

' HEEFT U LEKKAGE VAN DA-
i KEN OF GOTEN of vernieuwen- daarvoor belt u geh. vrijblijvend

Fa. „Daco" Lekstr. 160. Tel.
i 794109 b.g.g. 05970—3575.

Door hetgehele land. PO7O
iBel op 128435. schilder-, wit- en

behangwerk. Bill.prijzen. PO7O
Witten, BEHANGEN. H. Neid,
Sarphatipark 83. tel. 798459.
Voor al uw METSEL-, stuc-, tim-
mer- en tegelwerk. Tel. 112879.
Aanleg van gasleidingen, wasta-
fels, enz. enz. Geiser vuil of de-
fect. HEYNE komt direct. Tel.
120655.b.g.g. 162397. PO7O

TEGELPLAFONDS ’ 4,50 per
m2en SCHILDEREN, WITTEN,
BEHANGEN. Tel. 760435, b.g.g.
718238. PO7O

KUNST EN ANTIEK
Een, .waardevol"kerstgeschenk

een ikoon
ruim 300verkoopnummers opde expositie in het Slot teZeist. PO9O

ZAKEN EN FINANCIERING. %^—__

SCHULDEN
BELANGRIJK!!!

Schuldenregelingen. In beta-
lingsmoeilijkheden verkerende
particulieren, ambtenaren en za-
kendrijvenden die ter voorko-
ming van faillissement (inboedel
of goederenverkoop, loonbeslag
enz. enz.) tot een regeling van

! hun schulden willen komen,
worden erop gewezen dat doorde
meeste banken en hen die zich
belasten met de inning van

ischuldenposten, naast de beken-
[de instellingen, alleen de schul-
denregelingarbeid van het
L.A.M, wordt erkend. Gegevens
worden in neutrale couvert ver-,zonden. Op advies van sociale in-
stellingen enz. enz. gehele rege-
ling op PRO-DEO-basis moge-
lijk.
LANDELIJK ADVIESBUREAU
v. d. MIDDENSTAND (sinds
1980). BUSSUM, Koningin Em-
malaan 18, tel. 02159-16903 Be-
handeling van aanvragen
kosteloos. 8060

TELEFONISCH GELD LENEN

’ 1000t/m ’ 10.000. All. 1-4 jr.
Bel 02977-26471 (9-22 u.) C. M.
Spaargaren, Aalsmeer. Swee-
linckstr. 12. 8080

&Partners
Freelance reclamebureau voor
winkels en kleine bedrijven met
een beperkt budget. Singel 354,
Adam, telefoon 229255. POBO

KLEDING
Te k. aangeb. TROUWJAPON mt
3840; lang, wit. sluier * kroon-
tje en tasje. Tel. 248523 na 18.00
u. PlOO

KELNERSKLEDING
SMOKING ’ 140. Witte jassen ’21.50. Alle maten pantalons.
Barjassen in diversekleuren.

~INt STEEGJE"
Haringpakkerssteeg 4—11—13.
Adam (le zijstr. Damrak v.a.
Centr. Stat.), tel. 248113. PIOO

VRAAG EN AANBOD
Ik koop ALLES, ook woningo-
pruiming. Tel. 236387. Pi 10

In- en verkoop van gebr. olie- en
gashaarden. Tel. 154067. PI 10

. Aangeb. Kelim BANKSTEL met
; tafel, i.g.st. T.e.a.b. tel. 020--. 432360, na 18u. PllO

t Aang. moderne GASHAARDDru
■ Jupiter, 9800 cal. van’ 695voor
> ’ 27S.Tel. 723915. PllO

HUWELIJK EN KENNISMAKING, I : ' - '-■ ■■■■■■■*
HUWELIJKSWENSEN

Grijp nu uw kans! Dames tot 35
jaar, die er ernstig over na den-. ken te trouwen, kunnen zich vol-
ledig kostenloos laten bemidde-, len.Kosten van’50 eerst na hu-
welijkssluiting. Wij zijn een be-
kend bemiddelingsinstituut met
filialen in geheel Nederland en
hebben ook een geschikte part-
ner voor U. Schrijft U vol ver-
trouwen aan Huw. Bern. Helga
von Hall, Rotterdam (W), Hooi-
drift 116a, Tel.010-259118, Gel-
drop (b. Eindhoven) Witte de
Withstr. 7, Tel. 04903-2232.
Geen bezoek aan huis. Wij ant-
woorden discreet. 8120

: ONTWIKKELING EN
1 ONTSPANNING

talen, boekhouden enz.
Begin januari starten4 efficiënte
1-jarige avond- of zaterdagmor-
gencursussen, kandidaatsexa-
men RECHTEN. Daarna is het
doctoraal in 1-3 jaar mogelijk.-
Totale kosten kandidaats plm.

’ 2.000 Incl. studieboeken.
Kring van Utrechtse repetitoren
(postzegel niet nodig). Ant-

j woordnummer 1599 Utrecht.

\ Nieuwe cursussen
) MACHINESCHRIJVEN(aanv. wekelijks).

OVERDAG: 4x3 uurper weerk.
Spoedopl. 3 maanden (zeer geschikt
voor werkende damesenstudenten).

'S AVONDS: 2xl! iuurper week
(verschillende mogelijkheden).

Instituut Schoevers
Van Baerlestr. 13, Adam, tel. 723128.

diverse lessen en
clubs

TENNISCL. m. TRAINER vr. 1„
veel spelen. T. 728802—429641.

CITY ORGEL SOCIËTEIT
0.1.v.HarryKlompé

Keizersgracht 54, Adam, cursus
elektronisch orgel voor begin-

[ ners. gevorderden en vergevor-
I derden. Speciale kindercursus
jen middagcursussen voor da-
mes. Eigen orgel niet noodzake-
lijk. Tel. 020—228521-264787-
-141653. P142

danslessen
10 privédanslessen ’ 60
BIJ. . . WIMVAN BEEK

Leuke lessen?
Kijk in de Koeriersters!

Aanvang in januari
_SPOEDDANSCLUBS'Scholieren - Jongelui

Ouderenclubs
Kinderdansclubs 5-12 jr.

Nu inschrijven
BIJ . . . WIM VAN BEEK
Stadhouderskade 160,

tel. 799076
' " ■—-—^mm~———»"

VAKANTIE EN VRIJE TIJD

buitenland

GRATIS VAKANTIEGIDS 1972
Bel Evenementsreizen 020-
-156424 of vraag uw ANVR reisb.
ernaar. P154

vakantiebenodigd-
heden

TENTENVERHUUR
TENTENREPARATIE

Sassenheimstr. 48, tel. 155107.

RADIO - TV -
MUZIEKINSTRUMENTEN

■■■in i — i_ _________%

TV AVONDSERVICE reparaties
officieel Philips dealer. Tel. tot
23 uur 020-738603-949539.

_________________M—___ÉÉÉÉÉÉ_k____t

Gedipl. TV TECHNICUS repa-
reert uw TV aan huis ondergar.
Ook 's avonds. Tel. 228141. Pl7O

_i

TV-REPARATIE voor PHILIPS
en AristonaTVsmetgarantie.

Ook 's avonds. Tel. 227272--TV DEFECT? BELDIRECT
TEL. 189023

ZONDERWEGHALEN!
OOK 's AV.. 3 MND.GAR.

TVDEFECT? Bel 121065
ZONDERWEGHALEN.

3mnd. garantie. Ook 's avonds.

KeppelN.V.
HUUR EEN NIEUWE GROOT-
BEELD T.V. met recht van koop,
voor 30 gulden permaand.

Haarlemmerstraat 123
J. P. Heijestraat 96

le Oosterparkstraat61-65.

TV STUK? 24 u. service. Rep.
aanhuis. Tel. 195779. Pl7O

TVs v.a. ’45 tot ’ 295 met volle
garantie, grote sortering bij
Rien KRAMER, dagelijks van 11
tot 18uur, ook donderdagavond.
Reinwardtstr. 68. Tel. 921967.

Pianohandel
bel 355018,De Jong, Hogeweg 6,
Adam. PI70

FIETSENEN
BROMMERS

Nw. gebr. en d.d. bank teruggen,
bromfietsen. Nw. rijwielen v.a.

’ 3,50 p.w. Bromo, lepenplein
38. Tel.359178. Pl9O

' HONDA'S van ’ 1219voor’ 995,
Floretts, Yamaha's, Zündapp's,
Peugeot's, enz. enz.Diverse occa-
sions. J. Ooms, Haarlemmerstr.
41, tel. 020-227078.4 min. vanaf
Centr. Station. Pl9O

I CARAVANS EN
KAMPEER
WAGENSi i iï- " ■-■■-'- ■'■"■■■■ ■■-■■> ■"-iiiïiüi

Te koop KAMPEERBUS. Peu-
geot, enige plaatschade. Event.
ruil2CV. Tel. 183582. P2lO

Reserveer nuuw
HUURTOERCARAVANvoor het
seizoen 1972.Tel. 020-184266.

AUTOMARKT

service en
reparatie

Bel 222713voorgoed plaat-
en spuitwerk. En toch voordelig.

Voor AUTOREP. startmotor dy-
namo's. Zat. geopend. Telef.
124645Na 18u. 760714. P225

's Avonds DOORSMEREN, olie-
verversen van 19—21.30 u. Dat-
sun Koen N.V., Corn. Trooststr.
.19—23, A'dam-Zuid. Tel.
727006. P225

AUTOREPARATIE vakk., snel
enbillijk. Tel. 720283. P225

gevraagd
INKOOP ELK MERK AUTO. Tel.
184949. . P221

INKOOP elk merkauto
Tel.020—168158.

hm
ACADEMISCH ZIEKENHUIS DER
VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM

Bij de dienst medische registratie is
plaats voor een

assistente
t.b.v. de cartotheek. Haar taak zal bestaan uit het I
beheer van dit kaartsysteem en het verstrekken van
gegevens daaruit aan andere afdelingen. "
Voor deze drukke, levendige baan, die een grote
mate van accuratesse vraagt, is een mulo/mavo-
diploma vereist, alsmede enige administratieve
ervaring. '

\__|M_V
»x-»_ Belangstellenden kunnen hun sollicitatie- met
——\& met opgave van leeftijd, opleiding en ervaring -

\\_Ü __/'" echten aan de Personeelsdienst van het ziekenhuis
aZzy de Bcelelaan 1117, Postbus 7057 te Amsterdam,

"IC° onder vermelding van nr. 203.

j
>

aangeboden

Vauxhall bestel
Tel. 797022.Alle fi

FORD CORTINA 1600L '69, met
radio en ANWB-rapport met
nieuwe banden’ 3650. Tel. 033-
-325988. P222

T.k. MERCEDES Diesel 1964, in
redelijke staat ’ 1950. Tel. (Cas-
tricum)02518-50728. P222

Audi-De Jong
Alle typen audiin voorraad. Van
1967t/m 1971 2-en 4-deurs.
Audi dealer, Weesperzijde 74-78,
Tel. 351076. Met Bovag-
garantiebewijs. P222

SIMCA 1300 I GLS 1968, Auto-
mobielbedrijf H. BROUWER, 2e
Jan v.d. Heijdenstr. 45-47,
Adam, tel.020-726842. P222
Aangeb. SIMCA 1100 LS, 2-
deurs, slechts 7 mnd. oud.
ANWB-rapport aanw. Vraagpr.

’ 6000. Tel, ml. 110628. P222

Ruilschokbrekers
TRIX, Quellijnstr. 159

Tel. 723946. Sinds 20 jaar.

Auto Oost
OPELKadett'7o, radio., ’4850
SUNBEAM Imp. '68 ’2850
OPELRekord 1700 '68.. ’ 4650
DAF4468 ’2950
TAUNUS 15MCombi '69 ’ 3950
TAUNUS 12MCombi'67 ’2750
VWTL 160067 ’2450
CORTINA 1500de L.'6B ’2750
VW1300'69 ’3150
FIAT 12568 ’3950
SIMCA 1500GLS '66 ’ 2250
AUDI 6066 ’2350
FIATBSO'67 ’lB5O

INRUILKOOPJES:
FIATBSO'6S ’ll5O
VWPonton'6s ’lO5O
VWVariant'6s ’ 878
AUDIDKW'66 ’ 975
RENAULTR4'67 ’ 875
DAF4467 ’ 1450
TAUNUS 12M'64 ’ 650
3 mnd. garantie; mr. en financ.
mog. Pieter Vlamingstr. 15 bij
deDappermarkt. Tel. 927686.

Voor eennieuwe V.W. of een goe-
de gebruikte wagen naar de offi-
ciële V.W.-dealer GARAGE
KOST. Showroom, Amsteldijk
10, tel. 020-734666. P222

Ruilschokbrekers
Aristo, 1 jaargarantie

Quellijnstr. 145, tel. 723156

i

Hen Vekabellen
folders opaanvraag
SKODA 110 L 1970.Automobiel- (
bedrijf H. BROUWER, 2e Jan

_
v.d. Heijdenstr. 45-47, Adam, ,
tel. 020-726842. P222 ,
’75 Aanbetaling. Restant plm. J;

’ 20 perweek.

_
TRIUMPH HERALD Sport '66

’ 1475; FIAT 1100 '66, motor '69 j

’ 1375; FlATPrimula'66 ’ 1475; a
GLAS 1304 '66’ 1075; TAUNUS __
12 '66 ’ 1075; DKW SPORT '64 .
’ 1075; SIMCA 1300de Luxe '64

’ 875; OPEL REKORD '64 ’ 875;
CORTINA '64, nwe motor ’675;
FIATI3OOL'64 ’ 475;

BESTELAUTO'S
TAUNUS TRANSIT '66, met ra-
men enbanken ’ 1375; TAUNUS 'TRANSIT '66 ’ 1075. Geopend :
van 1-11 uur. Hoofdweg 300,
eersteetage. P222

100 BESTEL — vracht tot 2 ton— piek ups—personenbusjes —combi's enz. Vele modellen, ty-
pen en merken. Vanaf ’750 tot
’6OOO. Incl. BTW. Financieren ,
en inruil. Garage Rijsenhout —lid Bovag. Bennebroekerweg
15—17, Aalsmeer-Rijsenhout
(Chevron benz.stat.). Tel. 02977-
-24229 (2 km. van afrit
Haagweg). 8222

NSU
REEDS v.a. 5398

DEBESTE SERVICE BIJ

Pelt & Dijt
OVERTOOM 230—238

TEL.020—385738 :
Te koop gevr. alle types V.W.
voor de sloop, 2e Kostverloren-
kade 99, eind van deKinkerstr.
rechtsaf. P221

GarageDa Costa
voor betere

automobielen
MET VOLLEDIGE GARANTIE
IN DIVERSE MERKEN VER- I
KRIJGBAAR IN JAARTALLEN 'VAN'67T/M'7o.

Da Costastraat 1 '(HOEK DECLERCQBTR.)
Tel.020-122328. 'HETKNEUSJE inkoop v. loopen

sloop. Tel. 02907-5078. Na 18
uur 02907-5366. P221

■

accessoires en onderdelen
UITLATEN -ACCU-- 25ff, ookmontage!

WIKO, Davisstraat 47-48
Tel. 020-163902-129508

RUILSTARTERS en dynamo's,
versnellingbakken etc. Autoslo-
perij Nico, Wenckebachweg 99,
tel. 922032. f226

Te koop alle soorten gebruikte
V.W. onderdelen, bv. 34pk. mo-
tor ’ 250 mcl. inbouwen, revisie
motoren v.a. ’350,2eKostverlo- 'renkade 99, eind van de Kin-
kerstr. rechtsaf. P226 '

Fiatrijders-
kortingrijders

ELDERS KOPEN IS PRAKTISCH ALTIJDDUURDER

Auto-Italië-Turijn-Den Haag-R'dam-Haarlem-Amsterdam: Kerk-
straat 439—143 — 100mvanaf Magere Brug. Eigen parkeerhavens,
geopend ma. t.e.m. za. 8.30-17.45 u., telef. 231373.

Alle auto-uitlaten en access.: —30%
autofinanciering en -verzekering

WABLIJFT’ 100tot’ 150.
ALL-RISK ’ 300.

VOORAUTO MET CATA-
LOGUSWAARDE TOT’ 10.000.
DORSMAN DEWITTSTRAAT 7,

ZANDVOORT. TEL. 02507-
-4534. B.G.G. TEL. 2775.

AUTOVERZEKERING met gra-
tis rechtsbijstand, beste voorw.,
laagste premies. Ass. ktr. Lose-
koot, Kon.weg 215, tel. 020-
-738444 (óók 'sav.). Vertrouwd
adres sedert 25 jaar ook voor fi-
nancieringen en alle andere
verzekeringen. P223

GELDLENINGEN
in een dag gereed. Tel.
020—766308—724793. A. Fagel
Jr. Krediet, Stadhouderskade 67
ook 's avondsvan7—9 uur. P223

Snel geldnodig?
FINEX. 020-229966.

Geld-Thuisservice GELDLENIN-
GEN voor iedereen. G.T., Kei-
zersgracht 480, Adam. Tel.
020—231082, 'S avonds 02200-
-11902. P223

DITIS TEGEK!
Bij ons blijft de premie voor uw
autoverzekering mcl. groene
kaart, dekking een miljoen W.A.
v.a. ’ 112,36, all-risk ’ 348 mcl.
max. 40% no-claim. Termijnbe-
talingmogelijk. Inl. A. Fagel jr.,
Stadhouderskade 67. Tel. 020-
-766308-724793. Ook 's avonds
van7—9 uur.
Alle verzekeringen. P223

Verzekering en geldservice
Dinkelaar

Auto w.a. ’ 130, amb. ’ 109, all-risk ’ 350, amb. ’ 290, mcl. gratis
kraanwagen- en taxihulp dag en nacht. Inclusief groene kaart en
verhaal van uw schade, ook voor uw boot en caravan. Ook pers. le-
ningen. Even bellen is voldoende. Binnen 24 uur geld thuisge- 'bracht. Ook in 36. 48 en 60 mnd. Tel, d. en n. 020—276422.

VERHUUR AUTO'S,
MOTOREN EN SCOOTERS

Te huur Fiat 127
i

Opel Ascona, Peugeot 504
enz., enz. allesplinternieuwe auto's type 1972

Kaspers & Lotte NV i
V. Ostadestraat 232—236

tel. 717066en710733
Schiphol Aankomsthal.

P240

Bestel een nieuwe bestelauto bij
Diks Autoverhuur N.V.

grootste en oudste speciaalzaak
v. Ostadestr. 280, tel. 714754/723366
Willem de Zwijgerl. 101, tel. 183767

LUXE VWs PEUGEOT 20*f
504, stat.cars, busjes, be»**L ■234138, VHEUQDE. 3» *
ringdwarsstr. 48—48, Adjje

Oukeßaas il
200 auto's 1970 Jj

Opeis Hekord en Kadett.
1300en V.W.,Kat enFordV_
sit. 9-pers. busjes annex a*
wagens van 1 tot 2 ton.
destraat 382-372,, _
794842—784351. j

NW. OPELSKADETT »

’ 18 p.dag. 100 km vriJ-Yt
allr. verz. en B.T.W. S»y
heimstr.48. Tel. 155107,\

H. Bakker V.W.'s luxe**y

’ 9.50. tel. 387184-1314»^
Nwe OPELS en VW.
61. tel. 157301of 15375l^p
Jan de Jong: nieuwe VW'» y1m. radio. Tel. 357544.

Nu 200km per dagv.a. ’ ],
Tel. 66609-821465^/

Luxe bestelenbus]**.
v.Vliet, Hogew. 10.tel. g^>
Veni bestelwag^
9-pers. bussen, luxe wag»*;
tioncars. Telf. 351446. *""terparkstr. 147.

I AUTO- MOTO?
en SCOOTER'

RIJLES J
5 rijlessen voor ’ 35
jarig bestaan van bond-Tvl
Van Leeuwen, Vamorin»t'j
nieuwe VW's, per les ’ VI
Hugo de Grootstr. 3, tel. **w

't
sloperijen !

*"i.
Alle merken onderdelen *V(
den. AUTOSLOPERIJ OJIjA
SE. Sloterweg 420, B»*jr
dorp.Tel. 02968-4987

Sloperij KORREKT koop'*J(
troens 2 CV. In- en verk°s.
maten banden. Jac. v.
de 288, tel, 186385. s

Autosloperij DE
koopt loop- en sloop' jQ
02963—1438.

DIVERSEN 1
Hond en kat (en alle and»»!, j
dieren) HAARUITVAL? "ftspeciaal tegen haaruitv»J*Jf),
vaste glanzende vacht, _
ren meer opkleren,
Gemakkelijke toediening--.,
krijgb. via dierenzakefl- \.

documentatie. GECO-La"' <'10.tel. 04700-20213. _^T
Mevr. Schiltkamp.
Nassaukade 347 I. tel. ggy
NONJA MADJOE
voor al uw problemen- ** ■
ervaring. Ook schriftew f
120820. . i

Terßeek's 'l
Oliehandel,*

VOOR UW HAARD
LAAGSTE PRIJS P. ___\
V.A. ’3,15 P. TANKI*'1*' "MIN. 100 LT. ’0.19 F'o,
OOK VOOR CALPAMGA' <
110104-112774.
Fa. WEST VERHUIZO'0
PIANOVERVOER door 'fc.
Nederland. Tel. 12823j>yl*l

Heeft u iets teko»P ,yp
Belt u dan 020-180696' ('nuur 222071. ie

Wij kopen al\ea-/f,
WIJ KOPEN ALLES. Oo* £
regeld. Tel. 242370. I

GOEDKOPE VERLIOyy
REON-ROZENGR _<fa

5ETALAGES BARSTgjV^,.
Opleidingsschool voor JöM.
vraagt dames- en heren*j/ja
LEN. Kosten ’ 2 per "TV
ling. Tel. afspr.
tuutRia de Korte, N- *' f*
5. Adam.

..EROTISCH CENTR
alle erotische aspecten*L>J} evan niveau. J. A. Bik,
merdijk 118A'dam. _^^p'
Ouderwetse groen-wi' ’' 'LAMPEKAPJES kost»*C
bij ReonRozengracht^^/»,!

JOPKOOPT ALI-^ii^;,
Specialist inwoning opl^ j>

Tel. 020-352404>4 3
Kleine KAMERVERffÜ^c

Tel, azzoo^yt
HELDERZIENDE.
manstr. 93. Tel.
b.g.g, 123456. dag. 8 fril
2—4. Discr. verz. _^^tf?

J»nieuw. PTT goedgekend f*-
foon070-868322. y_,

( HET PAR<_£ h.



TERK VERDEDIGEN LEVERDE 13-4 OVERWINNING OP WALCHEREN OP

Uitschieter van
dames Zeeburg
AALHANDBAL Van een medewerker

>TERDAM, maaiidag — De uitschieter van dit zaalhandbal-
petitie-weekeinde was bij de dames ongetwijfeld de 13—4 over-
Mng van Zeeburg op .Walcheren. Zeeburg moest de strijd aan-pn zonder haar internationale keepster Marga van Wouden-- <ue dit weekeinde tijdens de centrale training geblesseerd

«'■ Janny van Ewijk verving haar prima.
pch Jip van Leeuwen had

v-ien dat Walcheren via
pnei] e start was te overwin-
l-Na vier minuten stond Zee-I dan ook met 3—o voor en: <fe rust was het reeds 6—2.

ontspon zich een leven-
[ Wedstrijd. Zeeburg verdedig-
fcnorm goed en een aantal
f °uts werd op de juistewij-
Fgerond. Indien de Walche-
(keepster niet zo voortreffe-

J°p dree* was geweest, was de
f_ nog hoger uitgevallen.

„
Z
,wU^:doelPunten werden ge-£s** Wil de Mare. 5, Mary van

■J. 3, Groet Balstra, 2, en één; lames Wiechaard, Va_ der
"■ Veldt en Van Haastrecht.
n°a a

wU
T
PT~ deelneemster NiloclirL _,Utrechtse Attila. Zonder

Carry Piller«n de Amsterdamsen met B—2.
_,Tmit (3x) ' Wil van Draanen. Myrna Kalshoven (lx), Kitty

:tenV ,en Adri Meyep ( lx >*len de doelpunten voor Niloc.

Swift R. behaalde in de streekder-
by tegen Beatrix een verdiende 14—7
overwinning. Hellas en Quintus wa-

ren in de eerste helft aan elkaar ge-
waagd. De meer professionele aanpak
van Hellas in de tweede helft en deuitstekend op dreef zijnde keepsterSandra Reinders hielden de buit inDen Haag, 14—11.

Het ongeslagen De Volewijckersverloor in de tweede klasse van con-currente HMS met 10—6. lm de derdeklasse gaat DWS na de 10—6 over-winning op UD samen met BDC opkop. Op de loer liggen echter meteen punt achterstand JOS (10—6
winst op stadgenote DJK) en AHCdat haar eerste nederlaag incasseerdeLijnden won met 7—4 van Sport
Vereent. In de derde klasse B kwamBlauw Wit alleen op kop door met9—B te winnen van Schellingwoudeen het verlies van VZV

Adrie Meyer scoort voor Niloc in het duel tegen Attila,

Italiaans dames- en

herenteam bridge
ATHENE, maandag (ANP) — De

paren Belladonna-Mondolfo en Ga-
rozzo-Meyer hebben Italië zaterdag
het Europese bridgekampioenschap
gebracht. In de 21ste en laatste ronde
versloeg Italië , Groot-Brittannië met
20—0. Nederland slaagde er niet in
de derde plaats op Zwitserland te
veroveren. De Nederlandse heren
verloren met 9—ll van Finland. De
Zwitserland 263; 4. Nederland 252.
15—5.

De Nederlandse dames verloren in
de laatste ronde met 12—8 van Tur-
kije en eindigden als vierde. Ook hier
werd Italië kampioen.

De eindstand bij de heren is: 1. Ita-
lië 379 pnt, 2. Groot-Brittannië 314; 3.
Zwitserland 26; 4. Nederland 252.

Eindstand dames: 1. Italië 224 pnt.;
2 Frankrijk 211; 3 Zweden 178; 4. Ne-
derland 175.

Heren
Aalsmeer verloor in een sportieve

wedstrijd verdiend met 21—10 van Ven L. In de eerste helft legde V en L
al de basis voor die hoge score doorvooral uit de tweede rij het Aals-meerdoel onder schot te nemen enenkele break outs te benutten. Na de11—2 ruststand heeft Aalsmeer nogvan alles geprobeerd om terug te ko-men, vooral via de sterk spelendeElenbaas. Maar het mocht niet geluk-
ken. De AHC-reserves moesten in detweede klasse de eer aan BHC latenen verloren met 17—12. In de derdeklasse B gaat de race tussen Vole-wijckers en US onverminderd voort.Beid. wonnen met respectievelijk
22—10 van ODIN en 26—10 vanVZV. Ookmeer won met 13—11 vanAtilla 2 en Niloc 2 met 12—8 vanRHC.

Stand hoofdklasse dames:
Niloc 3 6 Zeeburg 3 2Swift R. 3 6 Atilla 3 2He!'» 3 4 Beatrix 3 1Walcheren 3 3 Quintu. 3 (

Studenten Spelen in '73 in Moskou
PARIJS, maandag (ANP) — De

wereld-studentenspelen zullen in
1973 in Moskou worrden gehouden.
De Italiaan Primo Mebiolo, president
van de Internationale Universitaire

Sportfederatie, verklaarde tijdens
een persconferentie in Parijs dat de
wedstrijden vermoedelijk zullen
worden vastgelegd in de periode van
15 tot 25 augustus.

Kunst Tom Okker
JDJAN, maandag (ANP) —yKker heeft de wedstrijd om de" Plaats in het toernooi van«n (Ivoorkust) gewonnen Ok-r«rsloeg Marty Riessen met 6—lHS.
.rly Pasarell won het toernooi,
iü.u eindstrijd met 7—5 en 6—3«"tnur Ashe te winnen,drie Amerikaanse spelers en* zullen tijdens hun Afrikaanse«e nog wedstrijden spelen in Li-tlle, Yaoende en Nairobi.

kke wil agressie
sport bestrijden
toSTff£r°n5. sportredactie)
Mur , AM' maandag. — Het
ierp -- an de Amsterdamse voet-
ft.V_ lglng F<>kke, uitkomende in[ de'tmaakt zien ernstiS zorgen
_*>rtv °jnemende agressiviteit op

Ft lvlu itvoeriS schrijven, waar-end ,e"De-tuur njet draalt om
Ihieoftu m e'Sen boezem te ste-
I gew 7*et zich tot de ciuDDestu-
"te.n ü van de verenigingen

men f°$ke: dit seizoen uitkomt,
dui.r-j dat die agressiviteit op
en m v°etbalsport zal bedrei-
lijk t

6
i
n noopt dat gevaar geza-

lf h„ _u£nen bezweren.
biiia_rft Fokke bij zijn clubblad
g
j age gevoegd waarin de spe-

_ij h
p attent worden gemaakt,

sn te«en-tand«-rs niet als vij-
fte zlu n zien en dat zij door
Ie n_;Lgestraft zuUen worden als
'tóen a Van goed gedrag over-
dekt Vr_ de zusterverenigingen
in h.,net bestuur van Fokke om
I m_t» " bblade n aandacht aan
igt men te besteden en verder
Faderin_ aan op een gezamenlijke

GRONINGEN LAAT
LANGS MVY
DANKZIJ SCHIPPER

GRONINGEN, maandag — Voor MVV heeft de wedstrijd in Gro-
ningen precies twee minuten te lang geduurd. De oorzaak van de late
afgang van de Maastrichtenaren was Groningens verdediger Jan
Schipper, die na een felle sprint eindelijk raak schoot en daarmee de
eindstand meteen op I—o bepaalde.

MVV had namelijk niet alleen
geen tijd meer voor een slotoffensief,
maar had ook niet de indruk ge-
maakt daartoe i:i staat te zijn. Met
uitzondering van het eerste half uur
toen de kleine Hoene, zijn medespe-
lers tot offensieve daden prikkelde,
stelde MVV aanvallend niets voor.
Alleen Mraz kreeg na de rust nog een
kans.

FC Groningen, hoewel zeer matig
spelend, heerst volkomen toen de
middenvelders Fransen en Hoven-
kamp eenmaal het juiste ritme had-
den gevonden. Het werd dan ook
opvallend druk mi het Maastrichtse
strafschopgebied, maar daar wisten
doelman Körver en de centrum-ver-
dedigers Lacroix en Herben niet van
wijken. Zij mochten overigens niet
mopperen dat de altijd bezige en at-
tente Groningse aanvalsspits Jensen
het dit keer volledig liet afweten.

Groningens trainer Ron Groene-
woud offerde hem dan ook op voor
Van- Vlierden. Nadat Oldenburger,
die voor de rust een tweetal prachti-
ge kansen had genegeerd al was ver-
vangen door Leo de Vroet. Veel haal-

" VOETBAL _f
GRONINGEN—MVV I—o (0—0)
Van een medewerker

de dit allemaal overigens niet uit
want FC Groningen bleef zichzelf te-
genwerken door constant hoge ballen
in de richting van de uitstekende
doelverdediger Körver te zenden.
Eerst toen verdediger Guns zich ook
met de aanval ging bemoeien kwam
er af en toe wat onrust in de Maas-
trichtse ploeg. Körver bedwong fikse
schoten van Bos en Fransen, maar
zou in de allerlaatste minuut ook nog
voor wat onprettige sensatie zorgen
door Guns onderuit te trappen.
Scheidsrechter Wellinga, die onzeker
optrad bespaarde Körver echter een
trieste afgang waarschijnlijk omdat
Guns provoceerde.

FC Groningen: Nordstroem; Schipper,
Guns, Cornelis, Oosterwold; Van der Heide,
Fransen, Hovenkamp; Bos, Jensen (Van
Vlierden), Oldenburger (De Vroet).

MVV: Koerver; Pleumeekers. Lacroix,
Herben, Colombain: Hoenen, Dijkstra en
Fiedel; Mraz, Klingen en Mares (Bonfrère).

Francoise Durr
versloeg
Billy Jean King

CHRISTCHURCH, maandag
(ANP) — Franeaise Durr heeft gis-
teren in de finale van een internatio-
naal tennistoernooi in Christchurch
de Amerikaanse oud-Wimbledonkam-
pioene Billy Jean Kin.3 in twee
verslagen.

De Franeaise zegevierde met 6—3,
6—o in slechts 38 minuten.

Billy Jean King nam, samen met
haar landgenote Rosemary Casa's.
revanche in de eindstrijd damesdub-
belspel. De Amerikaanse combinatie
versloeg Franeaise Durr en de Au-
stralische Judy Dalton met 6—3, 9—B.

Zege Jan Lubbers
FRANKFURT, maandag (ANP) —

De Nederlandse halfzwaargewicht
Jan Lubbers heeft tijdens internatio-
nale wedstrijden in Frankfurt (vrij-
dag) voor 2000 toeschouwers op pun-
ten gewonnen van de Westduitser
Wilhelm Janko.

Andere uitslagen waren: half-
zwaargewicht: Erik Nikkinen (Fin.)
w.o.p. van Klaus Jacoby (W.DI.),
Ruediger Schmidtke (W.DI.) w.o.p.
van Roger Rouse (VS); zwaarge-
wicht: Gregorio Peralta (Ang.) wint
door k.o. in achtste ronde van Ger-
hard Zeeh (W.DI.).

Winst voor Italië
HAVANA, maandag (ANP) — ln

het toernooi om het wereldkampioen-
schap baseball voor amateurs heeft
Italië in Havana met 9—2 gewonnen
van de Nederlandse Antillen. Het
was de tweede overwinni_g uit ne-
gen wedstrijden van de Italianen.

ETAALD VOETBALELFTALLEN_____ SPORTUITSLAGEN_
*kl =sse-r-tkOWs-_H a °,Ahe? d Eagles-PSV 2-3.NEC-AZ'67

E_- FC D 6„ lm 2_l - Feyenoord—Sparta 2—l, FCrd»m-. Sc " "«g 0-4, Telstar-Fortuna SC 2-0,

t-
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"»-o*ker \— /

[-.«r 'ona*- ZCFC-Amstelveen 1-0,Louwen 'm r,ue
SV Dind "a-Usselmeervogels

_- B°ys-Ko^?r°V
a
S 33 6-3. NSC-VVOG 2-0,

i "n
,oys I_l (Koz' B' ""■»>■ Ve-lï\2~l.'Os_o *
<na verl)' Hoofddorp-Blauwf 'l*Dm_q ""-Kennemerland 2-2 (Kennemerl.L H

OB-Mark en °r<i ,2- 1' AMVJ-Vlug en VaardigF l?ys ~PSZ 2 n~?' Halfweg-De Geuzen 0-1.|_, c-Altius n_; J _ 9 Hercules-Wieringermeerf 0
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lum' °"»nié Wh S ?72' DUNO-'s-Gravenzandse4t?!i'.c _3°i's 3~4 <«" verl.). 's-Gra-
4-, Fair 4-1.Spijke-k? _ SSs 2-1 59S _ eS,-SpL Voome 2-0, De} p_ aa|dwi,k__'ri „aasd,ik-2"idland 2-2 (Maasdijkï JArC-SHO __T°rd 2-3' Zevenhoven-VVGZRen ,Ko Wit '28-Excelsior (P)Pl'»'De Zwerverllö0' SP_ "-Groote Llndt 2-3

L tn^T 1' Unlc_i?~s_S>ord 1 -°' Katwijk-Vlaar-
l o^^ '27 -_??

S°e
,< _3' SVOW-Wlissant

», -rkLler ~Heeri» nV7 ' F'or*an t—Randstad Sportr 4iC,ho°nr,ovenlM'<)a? 3~2- Ornas-Heinenoordhter ,T
Wie|o'echt-_'ld,. m. 2~°' Rozenburg-Bol-

r=tA^ TOG 3_3 w.ns.),
_in».'T"""» 1~2 N^°l. r' 35-ZBVH3-O.WNC-ï k

l
ker'a? d-NSU '70 3-°. WH-_"& *"«"■"

) H_?_ ~2 (na ""')" Veen-ASHF_ " NEO „Ukalum-Asperen 2-0. GDC-n, «'°ordJ^vs, _;RW,H 1~2' A'tena-Wit Zwartr-rn WN~Sleeu^ke_L 3r_M9euwen-pTTßre-fc P ?rdi9l«-ZwS. R°da B°ys-BVC '54I D_& Db " H_mr B °y' 2-°' Voorwaarts-p£!T°~SVZw 7_:B _;9e"theim 2-3, DES-SVIt_T4'Spl r-_„ 2, Merino s—DOVO I—3 tlrk—

pW3' °WIOS-onl7 2-1.Redichem-Apel-M>!_ E SA 1-3 AZsV-°'PTS'as-Huizen 3-0,
S D;,SV 67 _-^'BA?,SV-;HHC 2-4. Vroomshoopse

__." Geel '55~V8C 0-1. Elbur-
hOs. 1_~1 (Go Ah._ <na verl >" Ha"° Heim-Go
K ':,b«ke 4-i nSI" wns■ ■ DVOV-SDVB 1-2&>--!£ f-ASV '37 2~°- VESOS-
fcm,hSsE-SEH 1-5 2 1~3'ZuWvogels-Lunteran. (n_* n s ■). VVV °i„SP°r,l"s'-Grams-ergen 0-0rvJ_? ve'l- &_" P,rt* (N > 2-1. Drenthina-ACVh Boys i-2hdeT, (n» v„m i'na vorl >. Hollandsche Veld-ïl-lnen-MJV *~1 ("« verl).. t"°«»er jw',;,_" 58 o_2.ws-CWO2-I.Ly-"Bl»Hum^lu*ni-0, HJSC-Blauw Wit '54ooys I_o. The Knickerbockers—de

Hunze 2—l, CSB—LTS 3—2. Minjak—Noordeschut I—3,v
Kootstertille—SCN o—3, Broekster Boys—SETA 3—l (na :
verl.). VEV—Holwierde 2—o (na verl.), FrieseBoys—Delf- i
strahuizen o—l. Be Quick (D)—Drachtster Boys o—l, :
Zeerobben—Vibeo o—l, YVC—Heeg o—3. Wl—Kollum

AMATEURVOETBAL(ZO) - 4
Eerste klasse A: de Spartaan—OWO o—l, AFC—DCG :
I—l, Zilvermeeuwen—ZW 2—l, Rood Wit A—Elinkwijk I
o—2 Zandvoortmeeuwen—Uithoorn 2—2, Hollandia—',
SDW o—l. B:UVS—RVC 2—2, Roodenburg—Fluks 3—o, I
CW—de Musschen 2—2. Xerxes—Unitas I—l. Neptu- I
nus—Lugdunum I—o. Papendrecht—Gouda o—3. C: I
Velocitas—Sneek 3—l. MOW—Leeuwarden I—o.'.
Drachten—Emmen I—2. CEC—Alcides 2—o. Germani- :
cus—Muntendam 2—o. D: Quick N—Ede o—l. Rietvo- I
gels—Be Quick Z I—4. Victoria Boys—RKHW o—3.
DOS'l9—Quick '20 o—l, Hengelo—Spel. Enschede
o—o. Eilermark—Enschedese Boys I—4. E: BW—Mid-
delburg o—o, TOP—Helmond &-0. RKC—SC Gastel
I—l, Veerse Boys—VCW 2—l. Sparta '25—TSC 2—l.
Schijndel—Geldrop 6—3. E: Heer—MXC o—l. Caesar—
SVN 2—l, Roermono—Voerendaal 2—o, Minor—
RIOS'3I 2—o, Sanderbout—Almania 2—6, Spel. Irene—
SVM 3—I.WEST I Tweede klasse A: Schagen—Purmer-
steyn 6—2, DWV—Zaandijk o—l. DEM—Alkmaarse Boys
I—o, de Kennemers—HßC I—l. Stormvogels—EDO
I—l. Velsen—Kon HFC 0-4. EVC—Vitesse'22 I—o. B:
DOS'ol—Aalsmeer I—o. HMS—Hoofddorp o—3. UW—
CDN I—2. WY—JOS I—3. Meerboys—RCH I—l, Zee-
burgia—Quick A 2—3. BlauwWit—Hilversum o—o. Der-
de klasse A: ADO'2O-CSV I—l. Victoria O-VIOS W
2—2 AFC'34—HSV I—l. Beverwijk—Wß 3—l. de Fo-
resters—Always Forward 2—3, QSC—West Frisia I—l.
B: Ripperda—WH 5—2. HBC—Hallweg 3—l, Helder—
ZFC o—o OSV—WMS 2—2. KFC—DSS 2—l. Zaanlan-
dia—WFC I—l. C: St. Martinus—'t Gooi I—o. VDO—
TOG 2—l.Rapiditas—TDW Centrum 2—2.Rivalen—BPC
I—o. De Meteoor—de Zwarte Schapen 3—l. RKAVIC—
KDO I—l. D: Vriendenschaar—Hercules I—o. Zeist—
BFC I—l. DEV—Saestum o—s. Celeritudo—Amsvorde
2—3 BVC—WOG o—3, Velox—Stichtse Boys I—2.
Vierde klasse A: Hollandia T—Limmen I—l, Berdos—
Meervogels'3l o—o. Kolping Boys—Egmondia I—l.
RKWS—Grashoppers o—o, St. Adelbert—LSW I—2.
SV de Rijp—SVW'27 2—2. B: BKC-SRC I—2.de Zoua-
ven—Petten I—3. MFC—WW2—2. Succes—Texel I—2.
SC Spirit—de Valken 2-1. C: DSOV—DCO o—l. Onze
Gezellen—VSV o—l, DTS—Renova I—o, KlC—Alcm.
Victrix 2—l, Schoten—SVV I—o. TYBB—Bloemendaal
4—2 D- ZSGO—GVO 3—o. Animo—WSV'3o I—o.
USVU-Energia o—l. Vespucci-SLTO 2-0. DRC-IW
I_l, KW—WZ 3—4. E: SNA—WA I—o, Watergraafs-
meer— Neerlandia o—o. St. Pancratius—Real Sranang
2—o. de EIand,SDC—TOB o—o. de Volewijckers—ASV
Arsenal I—4, FlT—de Germaan o—l. F: Ahrends VC—
DVOS I—3. WV.HEDW— Muiderberg 4—4, de Meer—
Ambon o—l, DJK—LVV o—l. Madjoe—KßV 2—l. G: 's-
Graveland—KWA I—3. Donar—de Zebra's 3—o, Victo-
ria—Hoogland I—l, APWC—Zwaluwen Vooruit o—l,
Baarn—SDO 3—o, Laren—SEC 2—o. H: SCH'44—Forli-
tudo s—l, DWSV—EMS 2—l. Minerva—JSV I—I.SVF—
Ultrajectum o—2. MSVl9—Midlandia 2—l. de Maern—
Vreeswijk I—4.
Reserve eerste Klassse: De Spartaan 2—Zeeburgia 2
2—l,AFC 2—Haarlems I—2. DWV 2—Volendam 30—1,
JOS 2—Zilvermeeuwen 2 o—o. SDW 2—UW 2 I—o,
DOS'OI/2—Ajax 3 I—2. Reserve twMde klasse A: WFC
2—Purmersteijn 2 I—l, Hoofddorp 2—IW 2 I—l.
Stormvogels 2—Volendam 4 I—o, Zandvoortmeeuwen
2—ZW 2 2—o. KFC 2—de Kennemers 2 I—l, Vitesse
22/2—Hollandia 2 I—l. B: Ajax 4—DCG 2 I—3. Blauw-

wit 2—Celeritudo 2 I—2. RCH 2—DWSV 2 2—l. NFC
2—Zwaluwen Vooruit 2 I—o. DWS 3—'tGooi 2 2—5, Re-
serve derde Mmm A: WSV'3O/2—HSV 2 o—o. Zaandijk
2_svW'27i2 o—l. Always Forward 2—Alkm. Boys 2
1—1, DEM 2—HRC 2 o—O. EDO 2—ZFC 2 o—l.Zaanlan-
di 2 *Kolping Boys 2 I—l. B:DCG 3—WA 2o—_, Kon. HFC

2—SDW 3 2—l. DSS 2—de Meteoor 2 2—o, OSV
2—Zandvoortmeeuwen 3 I—l, ZSGO 2—SLTO 2 I—l,
HBC 2—AFC 3 o—4. C: DCG 4—OVAV 2 I—2, KBV
2—TOG 2 I—l.Rivalen 2—JOS 3 4—l, Aalsmeer 2—St.
Pancratius 2 I—o.Zeeburgia 3—RKAVIC 2 I—l. D: Her-
cules 2—Stichtse Boys 2 2—o. BVC 2—Quick A 2 2—l,
Elinkwijk 2—SEC 2 o—l, HVC 3—CDN 2 2—l, Holland
2—Hilversum 2 I—4. Reserve vlerda klasse A: HRC
3—West Frisia 2 2—2. Hollandia 3—AFC'34 o—2,
SVW'27,3—de Zouaven 2 o—o, Alkmaarse Boys 3—ZAP
2 I—o,B: IW 3—KW 2 o—l. Vitesse '22/3—QSC 23—l,
Zilvermeeuwen 3—EVC 2 I—o. Volendam S—GVO 2
3—4. WFC 3—Limmen 2 3—l, C: DCO 2—DSOV 2 3—o,
ADO'2O/2—Haarlem 4 I—l, Velsen 2—Beverwijk 2 s—o,
Schoten 2—KIC 2 2—l. Bloemendaal 2—WB 2 o—2, D:
DVOS 2—de Spartaan 3 I—l, WMS 2—Energia 2
5.R.N.0., Vespuccl 2—de Germaan 2 I—o, Rood Wit A
2—DWV 3 2—l, DWS 4—Meerboys 2 2—o, E: De Zwarte
Schapen 2—Animo 2 o—2. Meerboy» 3—BPC 2 o—o.
Rood Wit A 3—Swift 2 Swilt n. opgek.. Madjoe 2—ASV
Arsenal 2 3—2, OWO 3—AFC 4 o—3, F: 't Gooi 3—Ro-
da'23/2 I—t, Muiderberg 2—SDO 2 o—l,KDO 2—Ftapi-
ditas 2 2—l. Blauw-Wit 3—Uithoorn 2 2—2,6: 's-Grave-
land 2—HMS 2 o—3, UW 3—WOG 2 I—l, Zwaluwen
Vooruit 3—de Zebra's 2 2—2. Donar 2—Ultrajectum 2
I—3. Amsvorde 2—KWA 2 I—l, Holland 3—APWC 2
4—2, H: WY 2—Vriendenschaar2l—l. Mlnerva2—Her-
cules 3 I—l, UW 4—Velox 2 o—l, Zeist 2—Saestum 2
3—o, JSV 2—DEV 2 o—o, HMS 3—Vreeswijk 2 2—2
WEST 11. Tweede klass* A: ODB—VUC I—2, LFC—
Blauw Zwart 2—l, ONA—Wilhelmus I—l, DHL—DHC
I—3, Naaldwijk—Leonidas 2—l, DRL—TOGB I—o, B-
Spartaan '20—EBOH 2—l, Overmaas—Hermes DVS
I—l, DHZ—Leerdam Sport o—l, Slikkerveer—Zwijn-
drecht I—l, DCV—ODS I—2, Alblasserdam—DHS I—o.
Derdeklasse A: Bodegraven—Laakkwartier 3—l, ADS—
DOCOS I—l,RKDEO—Quick Steps o—l, Spel. Lisse—
Teylingen 3—l. VELO—VEP I—o, Alphen—de Postdui-
ven 4—2, B: DCL—RAVA o—o, VOC—Verburch I—3,
HBS—Westlandia o—l, Steeds Volharden—Tediroo—o
RKAW—Quick H I—o,Celeritas—Coal 2—o, C: Texas—
VCS 2—o, de Hollandiaan—Scheveningen o—o, Delft—
Hlllegersberg I—o, Schiebroek—Lenig en Snel 0 1
WP—RKWIK 2—o. Olympia—PDK I—o, D: HlON—Flak-
kee I—4, Nieuwenhoorn—Transvalia 3—o, RFC Dub-
beldam o_l, HOV—EDS 2—l. SVW—'s-Gravendeel
2—l. Emma—Sliedrecht I—o. Vierde klasse A:
Rijswijk—Concordia H 2—l. GDA—Archipel o—o'. VIOS—Full Speed o—o, Foreholte—WSß 4—3, HW—
SJC 1—2,1 Hillegom—Van Nispen I—l B:Rijpwete-■ring—Concordia I—2, Altior—de Flamingo's 2 0
UDO—Vredenburch o—o, Spoorwijk—Warmunda 3—2Westerkwartier—ASC I—2, VTL—SJZ 2—o, C: Wasse-, naar—Alphia 3—o, RKSVM—ESTO 3—2, Kranenburg—■ BMT I—2, Paraat—ESDO I—2, Stolwijk—DONK I—l.■ BEC—HMSH 2—o, D: Schiedam—Cromvliet o—o de

" Ooievaars—VFC I—l. SMV—DSO I—2. Den Hoorn—
Aeolus 4—3, Wippolder—GDS I—o, Excelsior'2o T-; onegido I—o, E: Waddinxveen—UNlO o—l, WoerdenBergambacht I—o. Moerkapeile—Groeneweg o 0,. Nieuwerkerk—GSV o—l, Lekkerkerk—Moordrecht 3 2,

■F: The Rising Hope—DEH o—l, DBGC—Eurosport I—l[
DOK—Martinit I—l,Saturnus—FlOS I—l,Poortugaal—i

| Hellevoetsluis I—o, G: LMO—DJS I—2,Puttershoek—'tj Noorden I—2. Merweboys—Merwede 2—2, Crooswijk—. OSS s—l. Zwervers—Oud Beijerland 5—2. H: Hardinx-

veld—lFC o—2. SSW—Voorwaarts I—2, SCR—Progress
2—2,RlOS—Hillesluis B—o, Merwesteijn—VDLO—2.
NOORD. Twe*d* klass* A: GRC—Harlingen 2—2, Ro-
den—Rood Geel o—l. Zwaagwesteinde—Friesland I—3,
Be Quick—Hoogeveen I—l.Jubbega—Achilles'l22—l,
WK—Steenwijk o—o. B: Noordster—Applngedam o—l,
BNC—Titan o—l, Spel. Assen—Noordpool I—l, Mussel-
kanaal—Spel. Erica o—i,spel. Stadskanaal—WW 2—l,
Neptunia—Hoogezand I—l.
OOST TWEEDEKLASSE A:Spel. Doesburg—AWCl—l,
de Hoven—Theole I—l, de Treffers—DlO'3o 4—l, Leo-
nes—Achilles '29 o—2. AZC—Rheden I—o, SML—VDZ
3—o. B:ROHDA—Epe o—o, Daventria—SDOUC 4—l.Ol-
denzaal—ZAC I—l, Dinxperlo—Achilles '12 1—2.KHC—
Speel. Lochem I—o. WVC—Haltem I—3.
ZUID I. Tweede klass* A: Concordia SVD—Budel o—l,
MULO—Blauw Geel '38 4—l. de Spechten—RWß I—l,
Woensel—Tongelre o—o, ODC—Brabantia 2—o, Val-
kenswaard—De Valk 2—3, Best Vooruit—UNA I—3. B:
MOC '17—NOAD o—l. GOES—RKWU o—3, Axel—Al-
lianca 7—3, RAC—Bavel I—l, RBC—Rood Wit W 3—l,
Lomga—Baronie o—3, vlissingen—RKTW2—o.
ZUID 11.Tweede Klasse A:RKW Kolonia—Heerlen Sport
o—o. Haslou—Schuttersveld 2—l, Eijsden—Vijlen o—l,
Rapid—KEVl—l, Spel. WW'2B—KVC Oranje I—l, Lim-
burgia—De Ster I—o, B:Wilhelmina '08—Belleldia2—2,
Boxmeer—Parmingen 2—l, Venray—Brevendia o—l,
Venlo—Volharding I—o,Veritas—Geleen 2—o,Reuver—
Susteren3—l.

BUITENLANDS VOETBAL
België: FC Luik—Anderlecht I—o, Diest—Beerschot
I—o, Union St Gilles—St Truiden I—o, FC Mechelen—
Standard o—o, FC Brugge—Lierse SK 3—o, Beveren
Waes—Crossing Schaerbeek I—l. Racing White—Cer-
cle Brugge o—l.Antwerp—Waregem I—o.1—0.
DUITSLAND. Bekercompetitie: SPVGG Bad Pyrmont—
Werder Bremen I—4, SV Alsenborn—Fortuna Dussel-
dorp o—o, VFR Heilbronn—FVß Stuttgart I—o.
Schweinfurt '05—Einlracht Frankfort I—o, Freiburger
FC—Hamburger SV I—2. Borussia Neunkirchen—Ein-
tracht Braunschweig 2—4. Holstein Kiel—Hannover '96
5_4, Fortuna Köln—Bayern München 2—l, Schalke
'04—Hertha BSC 3—l, Kickers Oflenbach—Borussia
Dortmund 1—1, Arminia Bielefeld—MSV Duisburg I—l,
Bayern Leverkusen—Borussia Mónchengladbach o—3.0—3.
ENGELSE LEAGUE: Coventry City—Leieester City I—l.
Crystal Palace—Sheffield United s—l, Derby County—
Manchester City 3—l, Everton—Stoke City o—o, Ipswich
Town—Liverpool o—o,0—0, Leeds United—West Bromwich
Alblon 3—o. Manchester United—Nottingham Forest
3—2, Newcastle United—Chelsea o—o, Tottenham Hot-
spur—Southampton I—o. West Ham United—Arsenal

o—o, Wolverhampton Wanderers—Huddersfield Town C
2—2. >
ITALIË: Atalanta—Varese I—o. Bologna—Internazionale :
o—3, Catanzaro—Fiorentina o—2, Torino—Juventus I
I—2. Lanerossi—Napoii 6—2, AC Milan—Mantua o—l. 1
Roma—Cagliari 2—2, Sampsoria—Verona I—o. I
PORTUGAL: Boavista—Belenenses 2—o, Barrelrense— <
Tornar o—3, Benfica—Atletico s—l, Leixoes—Tirsese I
I—l, Guimaranes—Setubal I—l, Beiramar—Academica
I—o Sporting—CUF 3—o, Farense—Porto o—o. I
SCHOTLAND: Ayr—Aberdeen I—S, Celtic—KilmarnockI
s—l, Dundee—Airdrie 4—l, East Fife—Partick Thistlei
I—3, Hearts—Dundee United 3—2. Morton—Dunfermli-l
na I—o,Motharwell—Falkirk2—l, Hangers—Clyda I—o, I
St. Johnstone—Hibemian o—2. |
SPANJE: Las Palmas—Real Madrid 2—o, Gijon—El Es-
panol 4—o. Atletico Madrid—Real Sociedad s—o,
Betis—Malaga o—o, Celta—Cordova 2—o, Sabadell—
Burgos 2—l, Valencia—La Coruna I—l, Barcalona—
Granada2—o, Atletico Bilbao—Sevilla 2—o.

BASKETBALL
HEREN. Er*dhrtsl*: Levi's Flamingo's—Mars Energie
Stam 109—88. Bona Stars—Landlust 78—70, Fiat
Stars—DED 104—77, Rotterdam Zuid—Haartem Cardi-
nals 107—60. Donar—Suvrikrl 94—77, Haarlem Cardi-
nals—DED 98—79. DAMES. Eredivisie: FiatStars—BOß
85—60.

HANDBAL
DAMES. Hoofdklasse: Beatrix—Swilt Roermond 7—14,
Niloc—Attila B—2, Hellas—Quintus 14—11,Walcheren—
Zeeburg 4—13. Eerst* klasse A: WWV—Olympia H 3—5,
V. en K. Gr.—DES '57 7—5. AVA—Deventer 11—3.B:De
Schutters—EMM 6—9, Verburch—PSV 4—6, Sittardia—
Velo 15—7.DVO—Athene 9—6. DVS—Sittardia 11—12.
HEREN.Eerat* klaas* A: UD—Olympia Gr. 13—15,V. en
L—■Aalsmeer 21—10. B: Snelwiek—EMM 17—12,
Hellas—PSV 11—14,WLO/DES—Swlft R. 13—5.Str. Me-
teoor—Hermes 17—6.

HOCKEY
HEREN. Eerst* klass* W*st*n: HHlJC—Laren 2—2.
HGC—SCHC 3—2, Victoria—Hilversum 4—o, BMHC—
Schaerweyde o—O.Amsterdam—Kampong o—l. Zuiden:
Oranje Zwart—Tilburg 2—2, Breda—MEP 2—o, HTCC—
Were Di o—l. 's-Hertogenbosch—EMHC o—2. Venlo—
MOP o—l- Oosten: Hattem—DHC 2—o. Zwolle—PW
3—l, Upward—Nijmegen o—o, Union—Arnhem I—l.
Noorden: HMC—LHC 3—l. GCHC—GHBS 9—l,
Emmen—Groningen o—2. OAMES. W*st*n:
Amsterdam—Gooische I—l, SCHC—HBS I—l. BDHC—
Kieviten o—o. HGC—Voordaan I—l. Zuiden: MOP—
Venlo o—o, EMHC—Rapidity Q—l, Were Di—Oranje
Zwart I—o. MEP—'s-Hertogenbosch I—3. Oosten: Bul-
ly—Quick I—l. Apeldoorn—PW o—o, Upward—Nijme-
gen I—l, Union—Arnhem o—2. Noorden: HMC—LHC
B—o, GCHC—GHBS 2—2. GSHC—HVA 3—o. Graspie-
pers—Groningen o—l. HEREN.WESTEN. Promotieklas-
se A:Rapid—Asvion 2—o. Hudho—Hillegersberg o—o,
DSHC—TOGO I—l.Kieviten—HDM I—2. B: Gooische—
Amersfoort o—l. HlC—Hurley 2—o, Pinoké—Kameleon
o—l. Eerste klass* A: Groen Geel—Dordrecht I—2,
Ring Pass—Aeolus I—o,Rijswijk—RßC I—2,Pollux—Te
Werve 2—o. B:HBS—Kraaien I—l. Strawberries—Voor-
daan I—2. ZUIDEN. Tweede klass* A: Waalwijk—For-
ward 2—2,HOCO—Keep Fit o—o,Push—Waranda s—l.
B: Eindhoven—Uden o—o (o.p.v. Eindh), HOD—HMHC

o—o, Maastricht—HUAC o—2. OOSTEN. Tweede klasse:
Apeldoorn—Tempo '41 I—o. Wageningen—Deventer
2—2, Hengelo—Almelo I—l, Epe—DKS I—l. NOOR-
DEN. Tweede klasse: Sneek—HCSO 3—l. Dash—Roden
I—l, HVA—Meppel 6—o. Rap—Graspiepers I—2. DA-
MES. WESTEN. Tweedeklass* A: HIC—HHUC I—3. Hu-
dito—Victoria o—o. RBC—Kameleon o—o. Pinoké—Be
Fair 3—o. B: Zandvoort—Amersfoort 2—o, Togo—Fit
I—2, Hilversum—Alkmaar 3—l.Laren—HOM s—o. ZUI-
DEN. Tweede klasse A:Waalwijk—Uden o—o, Forward—
Keep Fit 2—l. DES—Tempo I—o, Push—Breda 2—o. B:
Geleen—Maastricht 2—l, HOD—Heerlen 4—2. HTCC—
HUAC 3—o. Raclng—Nuenen I—l. NOORDEN. Tw**d*
klasse A: Roden—Ouick Stick 4—4, Martlnus—Meppel
o—o. B: Hoogeveen—HCSO I—s, Coevorden—Dash
7—l, HCW—Eemsmond 2—o. OOSTEN. Tweed* klasse:
EHV—Tempo '41 I—l. Wageningen—Deventer I—2.
Hengelo—Ede I—l,Zwolle—DKS2—l.

BETTY STÖVE GAAT
OM GELD TENNISSEN

AMSTERDAM, maandag —
Betty Stöve gaat een zeer lucra-
tieve toernooienreeks spelen. Zij
heeft de uitnodiging aangenomen
van de Amerikaanse Heldman-
groep, die voor de eerste vier
maanden van het volgend jaar
veertien toernooien overal in de
Verenigde Staten heeft georgani-
seerd. Deze toernooien hebben
een totaal-prijzengeld van 300.000
dollar.

Dit betekent niet dat Betty Stöve
D_of.ssio.Tal gaat worden. Zij blijft

'.ter. Dat is een benapmi'n.g die
internationaal door de Internationale

Lawntennis Federatie is vastgesteld
voor amateurs die om prijzengeld
nïogen spelen. Betty Stöve hierover:

/.al in aiugu.tus dus gewoon weer
aan de nationale kampioenschappen
deelnamen".

De Heldmangroep, officieel „Worid
Tennis Women Tour" geheten, gaat
i vijfüg speelsters tellen van de
wereldtop die zich voor ieder vam de
veertien toernooien moeten (kwalifi-
ceren. leder toernooi gaat uiteindelijk

en speelsters krijigen die ooi het
I ?aan tennissen. Betty Störve ver-
der over de Heldrnangroep: „Er
komt bij toetreding tot deze topgroep
geen contract op tafel. Een en ander
g.bsurt uitsluitend na momdeli-ntge
overeenkomst, waaraan je moreel ge-
bonden bent".

EINDELIJK EEN ZEGE
VOOR AMSTELTIJGERS

IJSHOCKEY

AMSTERDAM, maandag. —
Wat coach Rooze al enige weken
geleden voorspelde, is dan zater-
dagavond bewaarheid geworden.
In de tweede divisie van de ijs-
hockeycompetitie heeft Amstel-
tijgers de eerste winstpunten te
pakken.

Na een serie van vier nederdalen
wisten de Amsteltijgers het Utrecht-
se UYC op de Jaap Edenbaan met
9—4 te verslaar». Met aantrekkelijke
combinaties trokken de Amsteltijgers
het Utrechtse verdedigingsvak bin-
nen _n na twintig minuten hadden zij
zowaar een 2—l voorsprong weten
op te bouwen. Een voor de Tijgers

rende weelde.
De 'voorsprong werd niet meer uit

handen gegeven. Amsteltijgers ging
zelfs door en 'wist een beslissende
voorsprong te nemen irn de tweede pe-
riode: 7—3. Coach Rooze: „De spelers
hebben zich perfect aan hun op-

Van een medewerker

drachten gahouden. Denk erom, dit is
niet O'.nze laatste zege. Tegen Gronin-
gen gaan we er ook met frisse moed
tegenaan".

De e:nchtand werd uiteindelijk 9
-4 bereikt via de tussenstanden
—1, 5—2 en 2—l.

GO AHEAD EAGLES BRAK
OPMARS VAN FALEND NAC

VOETBAL
NAC—GA Eagles o—l (0—0)
Van een medewerker

BREDA, maandag — Go Ahead Eagles heeft een einde gemaakt
aan de opmars van NAC door de Bredase ploeg op eigen veld met 0
—1 te verslaan. Het Deventer team, dat de eerste helft behoorlijk in
de verdrukking had gezeten, nam na de hervatting het initiatief over
en in die periode viel het winnende doelpunt, dat van het hoofd van
Egbert ter Mors kwam.

NAC had de nederlaag te wijten
aan aan falende voorhoede, waarin
Brouwers geen schijn van kans kreeg
tegen Kolkman. Dé Deventer verde-
diger, die vorig jaar door Brouwers
dolgedraaid werd, had voor de wed-
strijd van trainer Barry Hughes te
horen gekregen dat hij tien minu-
ten vervangen zou worden indien hij
er opnieuw niet in slaagde de snelle
Bredase linkerspits af te stoppen.
Deze -tok achter de deur bleek zijn
uitwerking niet te missen. Kolkman
zat bijzonder fel op de bal en gaf
Brouwers geen meter ruimte. Het ge-
vaar moest daarom bij NAC komen
van Bish en Van Dijk, die in plaats
van de gepasseerde Mandziara speel-
de. Beiden waren echter niet in
vorm. Zowel Bish als Van Dijk kreeg
enkele vrije kansen. Het tweetal kon
het doel echter niet vinden.

Winst in Schotland
van badmintondames

EDINBURGH, maandag (ANP) —Nederlandse meisjes hebben zaterdag
in Edinburgh de finales beheerst van
een internationaal badmintontoemooi.
Joke van Beusekom bracht het da-
mes enkelspel op haar naam door
Marjan Lüsken met 4—ll,
11—4 te verslaan. Samen met Marian

Lüsken won zij ook het dubbelspel.
De Nederlandse combinatie zegevier-
de met 15—10 15—7 over de Schotse
speelsters Jona Flockhart en Helen
Kelly.

Geluk
NAC had overigens in de twintig-

ste minuuit geluk, dat scheidsrechter
Boogaerts geen strafschop toekende,
toen De Winkel door Quaars onderuit
werd gehaald. Hoewel het een duide-

lijk te constateren overtreding bin-
nen het zestienmeter gebied betrof,
liet Bogaerts gewoon door spelen.
Buiten deze mogelijkheid kwam Go
Ahead voor rust niet verder dan een
goed schot van Arntz, dat subliem
gestopt werd door doelman De Jong,
die met Vermeulen (de uitblinker op
het veld) en Bouwmeester tot de
meest opvallendste spelers bij NAC
behoorde.

Na de hervatting was er beduidend
minder animo bij NAC en daardoor

was het voor Go Ahead gemakkelijk
een overwicht te veroveren. Behou-
dens de goal van Ter Mors, die in de
17de minuut een voorzet van Koen-
ders — evenals Kolkman, Warnas en
Van Zoghei goed op dreef bij Go
Ahead — afrondde, was het Deventer
team toch echter ook niet bijster ge-
vaarlijk. Van de Deventer aanvallers
speelde met name Ruuid Geels een
slechte wedstrijd.

NAC: De Jong; Van Gorp, Vermeulen.
Schrijvers. Bakker; Quaars. Bouwmeester;
Van Dijk, Bish. Delmotte, Brouwers

Go Ahead: Van Zoghei; Kolkman, War-
nas, Somer, Veenstra; Ter Mors. De Win-kel; Arntz, Geels. Hoenders, Van Marwijk.

MICROKORFBAL
Hoofdklasse A: ROHDA—Wordt Kwiek 9—4, Ons Eiber-
nest—AKC 20—10, Vicus Orientis—Westerkwartier
11—8,Die Haghe—Pams 8—11: B:Koog Zaandijk—Oost
Arnhem 12—7,LUTO—PSV 19—9.BlauwWit—D* Danaï-
den 10—5, Het Zuiden—Archipel B—9; H*a*rv* Hoofd-
klasse: A: Blauw Wlt3-_* Danaiden 2 5—6, Het Zuiden
2—PSV 2 6—7, DETO 2—Wordt Kwiek 2 2—4.Ons Eiber-
nest 2—DEETOS 2 6—4, B: BlauwWit2—Zuiderkwartier
2 10—4, Archipel 2—Trekvogels 2 3—2, Westerkwartier
2—SAMOS 2 B—9; Ov*rgang*klass* A: BEP—Amers-
foort 7—6, SAMOS—DSV 14—3, Swift—DEVD 9—5,
Groen Geel—ZKV 9—B. BEP—Swift 7—B, B: HKV—Per-
nix 15—7, VES—KVS 10—11. De Algemene —Ready
B—4; C: PKC—Trekvogels 6—7. Tjoba—Ons Huis I—B.
Spangen—DEETOS 3—3. DeRegenboog—Fortuna 3—4;
NOORD WESTEerst* klass* A:DVS—RODA 5—4. MIK—
Soesterkwartier 7—7. SVK—KCO 5—7; B: Altius—Oos-
terkwartierB—s, VOGEL—Nieuw Flora 9—5,KVO—HES-
PA 6—5; C: ZKO—Haarlem 14—5,KCN—Neptunes 7—l.
DTV—Victoria 7—5;Tw**d*klas** A:DDV—THOR 7—6,
SKV—Hoger Op 6—9. VIOD—TCNH 7—11; B: KAMEO—
SKV 9—5, BlKO—Landlust 7—4; C: ODIK—Vlugen Vaar-
dig 10—4;KIOS—MIA9—I2, Oranje Nassau—RDZ4—6;
Derde Klasse A: WWSV—BFC I—3: BFC—Amsterdam
Zuid 10—9; D*rd* klass* B:Zwaluwen—Badhoeve 9—6.
JUKO—Midlandia 5—9, Olympia—Amstel 7—3; C:
Doorn—De Vinken s—B, SGV—Sparta 5—6. ANimo—
DESTO 5—2; R*s*rv* Eerst* Klass* A:Koog Zaandijk; 2—LUTO 4 6—7: SAMOS 3—ZKV 2 4—7; B: ALTIUS
2_Westerkwarlier 3 6—4, LUTO 3—Allen Weerbaar 2
B—9, Blauw Wit 4—DTV 2 7—4; Reserve Tweede Klasse

1A: Oosterkwartier 2—RODA 2 4—4. RODA 2—ROHDA 4

"B—s, Koog Zaandijk 3—Aurora 3 7—7, DTV 3—Blauw Wit. 5 4—6; B: Groen Geel 3— Allen Weerbaar 3 B—s. BEP;2—Amersfoort 27—6, VOGEL 2—Soesterkwartier 28—5.

'Reserve Derde Klass* A:SKF 2—DVS 2 7—6, B: Excel-

' sior 2—DSV 2 B—B, SAMOS 4—Westerkwarlier4 10—7.

'C: Nieuw Flora 2—KCN 2 o—4, KCN 2—HESPA 2 7—3;

'OOSTEN: DKOD —SOS 15—9. Rapiditas—DKOD 7—7,

■ ZKC—NèJs 10—9, DOS—Wit Blauw 10—4, SOS—Rig-; tersbleek 11—14; NOORDEN: Drachten—NlC 3—12.

" Quick—Asko 4—9, Stanfries —SCO 9—4, Kinea—Sparta■ 6—7; ZUIDEN: Rust Roest—Klimop 11—3. Deto—Eind-

" hoven 11—7. Eindhoven—Klimop 11—6, Organon—SDO
■ 7—6.

RUGBY
Poule A: AAC—Groningen 20—10. URC—'t Gooi 9—12.
HRC—LSRG 6—6. NFC—RHC 9—12. B: AAC 11-USRC
18—34. Afeent—RßC 16—3. HRC ll—Te Werve 16—0.

RCE—LSRG » 34—12.

TAFELTENNIS
DAMES. Ereklasse: Helmond '57—Steeds Vooruit 4—6
Hoofdkl. A: Red Star—Avanti 5—5. VW—Rapidity 9—l
B: Gossima—Jeep B—2. HEREN: Ereklasse: Scylla—
Steeds Hoger/TSB 5—5. Maasbree—Scylla 27—3 Prom.
"rekl. A: TSF—Tempo Team 2 B—2. Phoenix—Tilburg
4—6. Delta Lloyd 2—SVE 10—0. B: TSF 2—Maasvogels
M.n.0.. JCV—Valkenberg AMVJ 4—6. Victory '55--NOAD
6—4. Hoofdkl. A: Swift'D)—Jeep 5—5.TOGB—TOV 9—l.
US—Scylla 3 B—2. B: Docos—Tempo Team 3 4—6. Ne-
ver Despair—Kluis 7—3. Gossima—lduna I—9. Iduna
kampioen. C: Wibats 2—VDO 2—B. Steeds Hoger TSB
2—Twenty One Up 10—0.Belcrum—St. Aloysius 6—4. D:
Wibats—JCV 2 6—4. Wibats kampioen, de Treffers—
Quick 10—0. Valkenberg AMVJ 2—Ready 7—3. Prom.
hoofdkl. A: Swift'D) 2—de Veluwe I—9. Emmen—Velp
B—2. Kraak'm—GTTC 3—7, Assen—Argus 10—0, de Ve-
luwe 2—Kraak m 2 9—l, Entac—Oldra 7—3. C: PSV—
Ons Vermaak 10—0. Kolping—Tilburg 2 6—4, Ons Ver-
maak 2—Maasbree 2 6—4. RTTC—Red Star 5—5. E:
SKF—Tempo Team 4 5—5. Phoenix 2—Buna 6—«. de
Volewijckers—de Salamanders 4—6. F: SKF 2—Vrien-
denschaar3—7, de Treffers 2—Valkenberg AMVJ 3 4—6.
Delta Lloyd 3—NOAD 2 9—l. Delta LI. kamp. G: Scylla
4—TheVictory B—2, Avio—Belcrum 2 B—2. Avio kam-
pioen, Xerxes—Mars Energie Stars 7—3. H: da Salaman-
ders 2—Dito 4—6. ÜBTV—Victory '55 2 6—4, Amroba—
Mars 2 9—l. Amroba kampioen. Overg.M. A: Dito 2—o-
DOS 7—3, Tretfers—Combi '67 4—6, Delta Lloyd 4—'t
Hoge Huys I—9. B: Wibats3—St.H,TSB4 6—4, TCS—St.
Aloysius 3 10—0. C: TSF 3—Steeds Hoger.TSß 5 B—2.
Vriendenschaar 2—Tw. One Up 2 5—5, NSSS—St. Aloy-
sius 2 B—2. D: VDO 2—Valkenberg AMVJ 4 3—7. Jaski
2—SVE 2 6—4. E: TRS—Tempo Team 5 5—5.Never Des-
pair 2—Quick 2 B—2, Jaski—Velox WSC 9—l. F: Golto—
DTTC 9—l. de Veluwe 4—Blauw Wit o—lo. G: Red Star
2—JCV 3 6—4, Helmond—PSV 2 6—4. Helmond kam-
pioen. H:Blue Star—Roggel 6—t. Maasvogels 2—Maas-
bree3 7—3, Megacles—Helden '67 3—7.

VOLLEYBAL
EREDIVISIE. Htrtn: DeltalloyaAMVJ—HSV 3—o D»
mes:DVC—Bekkerveld I—3.

WIELRENNEN
HENGELO: 1 - A. Hassink. Neede 24 km In 41.49. 2 - H
Poppe, Nijverdal. 3 - B. te Wiericke. Enter. 4 - G. Men-
sink.Laren (Gld). 5- R. Bruns. Denekamp.
ZWOLLE: 1 - J. Spijker. Kampen 16km in 52.13, 2 " J
Stuiver, Zwolle, 3 - H. ten Klooster. Hasselt, 4 - J. van
Dam, Zwolle. 5 - G. van de Berg. Zwolle.
AMSTERDAM: 1 - N. Steur, Blokker 20 km in 65.10,2-B.
Huveneers, Amsterdam, 3 - P. Groot, Amstelveen, 4 - A.
de Zeeuw.Amsterdam. 5 -C. Geus. Amsterdam.
SCHIEDAM: 1 - G. Wildeboer, Apeldoorn 21 km in

1.03.03.2 - C. vart de Hulst, Zoetermeer, 3 - H. Stokers.
Noordwijkerhout. 4 - G. Hoven, Deurze. 5- H. van Kaste-
ren, Schiedam.
VEENDAM: 1 - T. Udding, Smilde 22 km in 1.02.12.2-T.
Buurmeyer, Muntendam, 3 - A. Hulzeboseh. Nljeveen. 4-
J.Poelman, Veendam, 5-A. Timmer,We.
't HARDE: 1- H. van Norel.Oosterwolde 19km in 57.13.2
W. ten Klooster. Zwartsluis. 3 - D. Schuurman, Old*-
broek, 4. G. Knol. Hasselt. 5- W. van de B**k, Oldebfoek.
ROTTERDAM: 1- H. Vos. Rotterdam, 19km in 53.54,2.
L. Michielsen. Den Briel. 3- J. vanGeest. Maasland.4 -H.
van Kasteren. Schiedam. 5- G. Sint Nicolaas. 'a-Graven-
deel
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FORD NEDERLAND
vraagt:

voor de PRODUCTIE-AFDELINGEN:

" PUNTLASSERS

" PLAATWERKERS

" VERFSPUITERS

" ONGESCHOOLDEN
die voor bovengenoemde functies d.m.v. eigen be-
drijfscursussen willen worden opgeleid.

voorde MAGAZIJNEN:

" MAGAZIJNBEDIENDEN
(voor de dealerbevoorrading)

voor de ONDERHOUDSDIENST

" MEDEWERKSTER
VOOR HET SCHOONHOUDEN VAN VERSCHILLENDE
KANTOREN.

Voor uitgebreide informatie en dia-vertoning kunt u terecht op onze voor-
lichtingsavond die gehouden wordt op DINSDAG 7DECEMBER in KRASNA-
POLSKY, DAM 9, AMSTERDAM om 19.30 uur.

U BENT VAN HARTE WELKOM!!!
/mm Wy2**m\ _r_E ___\

ffiftöff
IKLEINE DRUKORDERSI

BV. FAMILIE EN HANDELSDRUKWERK

MME
BI IZONDERDRUKWERK
VAN JESSEAAN DE NIEUWEZIJDS
DRUKT DAAR AL 80 ]AAROP 160B_fflSwl

HANG HEI
AAN DE

GROTE KLOK

( 350191 )
V VOOR )

. KOERIERSTERS
I

/#M3UMASNV iBÊ^
_f Weteringschans 112-114 Amsterdam.

f telefoon (020) 233362-62662. ft.
_f Verkoopbedrijf van de ASPA-GROEP in administratie-, Bk

Af planning-, postsorteer-, roterende- en archief-systemen. W\,
M In onze binnendienst is plaats voor een

/administratief medewerker
_f die in de verkoop-organisatie belast is met ft
% " de systeemprojekten-administratie, aO

" het telefonisch kontakt met klanten en leveranciers aM
" het zelfstandig voeren van de korrespondentie JÊ
" de inkoop en aflevering van systemen. AM

Voor deze funktie is nodig: __\
" een middelbare schoolopleiding, JÊ- leeftijd vanaf 25 jaar, £k

Indien u kunt meewerken bij de Bumas-taak van aM y
gesprekspartner voor kantoorefficiency in het aM
bedrijfsleven en voor de overheid, wilt u dan een JÊ
afspraak maken met Mevrouw Beukers? Jm

<\ (ö \\> w.
y Modieus kleuren-assortimeiit, §

IpT waaronder babykleuren. Oók \v £$_____"____
__—___— Ir geschikt voor-de wasmachine. y|? >?*? J'* Wy 500 Grams reuze bol van 12.50 " j i&"sf*^

voor 11.-. 50 Grams bol van Jt S
pP 1.30 voor 1.15 *\_ V

■ (■ ■» Kollektie '71 Vendofloor kamerbreed nylontapijt Partij le keus bedrukte extra
f|oW Xv voor een bijzonder attraktieve prijs. Dit sterke tapijt is zware weefstof. Bijzonder■ I _V_\ buiten de kleur berber, ook nogbeperkt verkrijgbaar in de fraai gestyleerd dessin. In
■ __P kleuren cognac, aubergine, en bronsgroen. . zeer mooie kleuren o.a.

BHB-___B u> zolang de voorraad strekt, 400 cm breed aubergine, groen en cognac,
per meter van 105.- voor 95.- *CÏM r-"_h Van 9.75 voor s~~>Jtr-yy- ,-,, <$&, A

■ .;: '.";■;.: '; ■I -

\ Lm Dames-heuppantalon

Miranda sensomat RS spiegelreflexcamera iif^ M ___■ Slechts 15.-

-opgebouwd uit ü elementen. Afstandsinstelling , j/^^^^__s>!!s_^^_^^^
van 0.45 tot 00. Diafragma van 1.8 tot 1(5. ff *MVerwisselbare prismazoeker met fresnellens en I! ff |! . =z^r~~~yy^'
fantastische camera nu van 525.- voor 395.- {/ H_ffii___ F_»^«^ftßfc:;:::;;:s3s_B^k^__^:=_^

Portable Opaalglas met fris groente-

ÉlPf DO2O luxe portable is zeer licht in Vroom & Dreesmann. Inhoud
__"-' v rï&Mi i gewicht en gekonstrucerd op een 0.7.1 en 1_ liter. Normale prü

I extra stevigframe, rood en zwart 22.50 nu setvan 3 schalen

K I f _L#_§_J Hul __■ instelbare kantlijnstoppen, twee ,/_Cv\ _■_»I'-KSS __4i_|/__fC_WlH__ln regelafstanden, r\/v ( m_*VTT
I» WKI Kompleet met /\ /V>4 WT \_E-**^draagkap \W jfrj __^y

—?- — Set van 3 glazen*Modern, stapelbaar glaswerk.
Bitterbeker 3 voor 2.75

Velona tafelradio R 172 /V"\_ Port/Sherry 3 voor 3.50
Volledig getransistoriseerde liehtnetradio met —- " \ Wijn/Juice 3 voor 3.95
zeer goede ontvangst van middengolf, lange golf, /Jjy * \ Bier/limonade 3 voor 3.95 #
korte golf en PM-band. 5 Watt uitgangs- f \ " v \ \ ' \ .—r_\
vermogen. In wit van 218.-voor 189.- fWA—"II

>" lltt \ /""vVIn mat noten van 198.-voor UyJ \ y— ( " V-* 1
r\c vRyLw JM^=J^mS^

V \ Cinderella, wit tafelgoed 't '] f^^ZZ^____\JmzL \amm\ . Tafelgoed van le kwaliteit, blijvend ,' TT.!/y: 3\ hoogglanzend en met grote slijt- l __>( j [ l.r^P

" Tafelgarnituur 130 x 160 cm. + '^^E||-j^y
4 vingerdoekjes 15.- '^Së^
(Zolang de voorraad strekt)

■ VROOM & DREESMANN
z^gdÜgtjm^ï'december a.k Ronduit VOOfdeUger_

J_____________^_________________,______^^^^^^^^^^^^ M^^^M^^^^^^ >

. >
"'■■"^: ' '" " .: ' ' ''V " " ' » Boeken over Informaties n y paro^

IgSSßgvo-' PAROOL/LI FE BOEKEN I SB_L. g: riyifMMIVUi-yV/L, __/_ _ _J SCH|LDERKUNST door Telefoon «f9l 44 00


	Het parool : -vrij, onverveerd- no. 8248 06.12.1971
	KN DOOR VETO'S MACHTELOOS; PAKISTAN MOET TERUG India erkent Bangla Desj als natie
	Hulpactie Nederlandse Rode Kruis
	Zeeslag
	Z.-KOREA VREEST EEN INVAL
	Jessore
	PRODUKTIE VW LAMGELEGD DOOR STAKING
	Trouwkoetsier reed onder invloed
	Ontsnapte na vijf dagen gepakt
	Brand in casino van Montreux
	Derde Franse kernonderzeeër
	Vier pinken ernstig mishandeld
	Olie uit vernielde leiding in beek
	Gangsters bij Manilla gedood
	Vliegtuigen bleven 'kleven' na botsing
	Zangeres Mary Hopkin gehuwd
	SCHIETPARTIJ BIJ AUTO-CONTROLE Lid van Baadergroep gedood
	Weersverwachting Rustig weer
	Jordanië wil Palestijns verzet verder beperken
	Dinsdag
	Woensdag
	AMSTERDAMS DAGBOEK De grote vergissing, die Bijlmer heet
	20ste verantwoording
	AGENDA Amsterdam
	Alkmaar
	Bussum
	Eindhoven
	Groningen
	Den Haag
	Haarlem
	Hilversum
	Rotterdam
	Utrecht
	DUITSE LOTTO
	Voor ’ 30.000 aan schoenen en kousen gestolen
	BROMMY EN TOMMY DOOR J.D. VAN EXTER
	Miniatuur 4620
	Oplossing miniatuur 4619
	TV PROGRAMMA'S NEDERLAND I VANDAAG
	NEDERLAND MORGEN
	RECEPT VAN DE DAG Selderijpuree
	DUITSLAND MAANDAG
	MORGEN MORGEN
	DUITSLAND MORGEN
	RADIO PORGRAMMA'S VANDAAG
	MORGEN
	RA ONTKENT SCHULD Vijftien doden bij bomexplosie in bar te Belfast
	Bengaalse oorlog
	NEDERLAND BASIS VOOR MENSENSMOKKEL
	Bureaucratisch
	GEEN BESLISSING CONFLICT INDIA-PAKISTAN Debat in Veiligheidsraad ontaardt in woordentwist
	'Agressie'
	Overleg Berlijn net voor eindstreep vastgelopen
	Verantwoordelijk
	Dichten
	Monetaire toenadering Bonn-Parijs
	KUNST GERARD CROISET EXPOSEERT CREATIEF WERK Ziener toont de mensen wat hij ziet door TOON VAN SEVEREN
	Academies
	Woeling
	Veel belangstelling voor Paul Verhey (fluit) en Rudolf Jansen (piano) in het Stedelijk Perfectie in dwarsfluitconcert
	Andermaal: de intolerantie en de sluipwegen van de EO
	Kop van Jut
	Polarisatie
	Smalle weg
	MAAR MENEER JUNGMAN...
	B.B. King met zijn zevenmans orkest in het Concertgebouw Uniek blues-concert
	Jazztrompettist Ernest Miller overleden
	Lurelei hervat voorstellingen
	Toneel over Ierland in De Brakke Gron
	Artikel 19
	Tegenstrijdig
	Heavy rock van Black Sabbath in Amsterdam Niet zo inventieve
	Klaasgeding misvatting
	Kamerlid Wieldraaijer hekelt voor radio Nieuwersluis-regels Busje rijdt cadeau van VVDM stuk
	Maatregelen
	Amnesty International houdt weer kaartenactie
	Ook in Rotterdam probleem verkoop grond of erfpacht PvdA dreigt plan handelscentrum te torpederen
	Twee doden bij ernstig verkeersongeluk in Soest
	Twee lijken opgevist uit Amsterdams grachten
	Toneelstudenten in Maastricht spelen Nederlandse stukken
	HET WEER IN EUROPA
	EXCLUSIEVE 'DIK'IS NIET MEER
	Medewerkers boos op NOS om 'grappen' RUZIE OM 'KLAAS IN HET GEDING'
	Ouders vrezen voor toekomst zelfstandige gymnasia
	Artsen wijzen abortus af
	Jongeman bij vechtpartij gedood door messteek
	Bedrijfsleider bioscoop beroofd van geldcassette
	Zuiveringen in China gemeld FELLE UITVAL VAN PRAWDA
	Betoging tegen 'uitverkoop volk van Rhodesië'
	Hertelling stemmen in Uruguay
	Cambodjanen ontruimen twee steden
	Lm Piao
	Hoe en waarom onbekend 'SABOTEURS' HET LAND UITGEZET
	Ook Robert van S. in hoger beroep
	Grieks blad wijst Nederland terecht
	Leden Spaanse parlement uite protest tegen regering
	STEMMENTAL VAN GAULLISTEN LOOPT TERUG
	ACTIE VAN FRUITTELERS: ECOISIOMIE 'Rapport over produktie van appels is niet juist'
	Laatste deel oopman gaat naar de SHV
	Produktie van uwijzer met 2,8% gestegen
	Omzet KVT met 20 pct omhoog
	C en A op container mocht niet
	Onderhandelingen beginnen vandaag 'GESPREK NIEUWE HAVEN-CAO ZEER MOEILIJK'
	Twaalf procent
	LIMBURGSE WEGENBOUWERS: 'Geef ons nu werk en later pas geld'
	Amerikaanse banken verwachten in '72 minder inflatie
	Varkensstapel in acht jaar verdubbeld
	RENTEFONDS VERWACHT RENTEDALING
	Halve beurs en géén beurs
	Order van ’ 35 mln voor Nederhorst
	Pessimisme Wall Street sloeg om in optimisme
	REGERING GEEFT WERK UIT IN NOORDEN
	Geen reële loonstijging voor beter betaalden in de bouw
	PAROOL SPORT Ultimatum aan kernploeg door RIEN BAL
	Geen rust voor Maarse
	Hoekema moet zich waarmaken
	SWART DERDE
	Van Praag wilde geen boeh-geroep meer
	TELEURSTELLING
	Zilveren inbraak bij De Spartaan
	VOETZOEKER
	AMERIKANEN WILLEN HIER WIL DE BOND OPRICHTEN Prof basketball komt
	Enith Brigitha zwom weer sneller op 100 meter
	Ontslag van De Munck verwacht
	Jongbloeds foutje werd DWS fataal MIEZERIG DOELPUNT EEN LICHTPUNTJE VOOR PSV
	Vakkundig
	Noodgreep
	VERLIEZER EXCELSIOR VOLDAAN
	Vermorzeld
	Boute taal
	TELSTAR SLOEG IN DE SLOTFASE TERUG
	UTRECHT-TRAINER JACOBS: „SLECHT GESPEELD” OVERWINNING VAN SPARTA HAD GROTER KUNNEN ZIJN
	VOLENDAMS PLAN AL NA 5 MINUTEN VERWOEST
	VITESSEPAS LAAT DOOR DE KNIEËN TEGEN NEC
	Peru plaatste zich
	LASEROMS ONTBRAK
	DOELMAN VAN DER PLUYM VOORKWAM EEN DEBACLE Ajax stoeide met simpel FC Den Bosch
	Blessure Neeskens valt mee
	Boogballetje
	TOPSCIRERS EREDIVISIE
	EERSTE DIVISIE
	BARCELONA KLOM NA WINST OP GRANADA
	TOTO
	BULGAARS JEUGDTEAM NAAR DE KWARTFINALES
	HEERENVEEN VERNEDERDE WAGENINGEN
	EREDIVISIE
	EERSTE DIVISIE
	EDE EN ENSCHEDESE BOYS RIANT OP KOP AMATEURS EERSTE KLASSE
	DTS WIPTE HUIZEN UIT ZATERDAGBEKER ZATERDAGVOETBAL
	Kampong leidt wedloop na kleurloze strijd met Amsterdam Ebbens in topper de grote man
	Uitblinker
	Bekkervelds overmacht op DVC was te groot VOLLEYBAL
	Dames
	Overmacht
	NEDERLANDSE HEREN VERLOREN TWEEMAAL ZAALHANDBAL
	ROHDA SAMEN MET EIBERS ONGESLAGEN
	HZC/DE ROBBEN VERLOOR ALLES WATERPOLO
	Flaming Six na winst winst 'lid' van drafélite PAARDESPORT
	Uitsland
	Sprong van 6.35 van Heide Rosend
	Eindsprint bloedde dood in sfeerloos duel Gemakkelijke wraak Levi's op M.E. Stars BASKETBALL door HANS DOELEMAN
	Juist genezen Karel Pastor blesseerde zich opnieuw
	Eindsprint
	Lui
	Shorter winnaar marathon Japan
	GORAN CLAESON WAS SNEL IN DE 'LUCIA WEDSTRIJDEN'
	Lillehammer
	SCYLLA WEER GELIJK TEGEN STEEDS HOGER TAFELTENNIS
	Inzell
	Record voor Gnatow
	Mars E. Stars uit Europa Cup na nederlaag tegen Start
	Schotten kansloos tegen Nederland
	TERK VERDEDIGEN LEVERDE 13-4 OVERWINNING OP WALCHEREN OP Uitschieter van dames Zeeburg
	Italiaans dames- en herenteam bridge
	Heren
	Studenten Spelen in '73 in Moskou
	Kunst Tom Okker
	kke wil agressie sport bestrijden
	GRONINGEN LAAT LANGS MVY DANKZIJ SCHIPPER
	Francoise Durr versloeg Billy Jean King
	Zege Jan Lubbers
	Winst voor Italië
	SPORTUITSLAGEN ETAALD VOETBAL ELFTALLEN _____
	MATEURVOEBAL (ZA)
	AMATEURVOETBAL(ZO) – 4
	BUITENLANDS VOETBAL
	BASKETBALL
	HANDBAL
	HOCKEY
	BETTY STÖVE GAAT OM GELD TENNISSEN
	EINDELIJK EEN ZEGE VOOR AMSTELTIJGERS IJSHOCKEY
	GO AHEAD EAGLES BRAK OPMARS VAN FALEND NAC
	Winst in Schotland van badmintondames
	Geluk
	MICROKORFBAL
	RUGBY
	TAFELTENNIS
	VOLLEYBAL
	WIELRENNEN

	familieberichten
	Ann. 1
	Ann. 2
	Ann. 3
	Ann. 4
	Ann. 5

	advertenties
	Adv. 1
	Adv. 2
	Adv. 3
	Adv. 4
	Adv. 5
	Adv. 6
	Adv. 7
	Adv. 8
	Adv. 9
	Adv. 10
	Adv. 11
	Adv. 12
	Adv. 13
	Adv. 14
	Adv. 15
	Adv. 16
	Adv. 17
	Adv. 18
	Adv. 19
	Adv. 20
	Adv. 21
	Adv. 22
	Adv. 23
	Adv. 24
	Adv. 25
	Adv. 26
	Adv. 27
	Adv. 28
	Adv. 29
	Adv. 30
	Adv. 31
	Adv. 32
	Adv. 33
	Adv. 34
	Adv. 35
	Adv. 36
	Adv. 37
	Adv. 38
	Adv. 39
	Adv. 40
	Adv. 41
	Adv. 42
	Adv. 43
	Adv. 44
	Adv. 45
	Adv. 46
	Adv. 47
	Adv. 48
	Adv. 49
	Adv. 50
	Adv. 51
	Adv. 52
	Adv. 53
	Adv. 54
	Adv. 55
	Adv. 56
	Adv. 57
	Adv. 58
	Adv. 59
	Adv. 60
	Adv. 61
	Adv. 62
	Adv. 63
	Adv. 64
	Adv. 65
	Adv. 66
	Adv. 67
	Adv. 68
	Adv. 69
	Adv. 70
	Adv. 71
	Adv. 72
	Adv. 73
	Adv. 74
	Adv. 75
	Adv. 76
	Adv. 77
	Adv. 78
	Adv. 79
	Adv. 80
	Adv. 81

	illustraties
	KRAAIENHOVE DOOR WILLY LOHMANN
	FRIDAY FOSTER DOOR JORGEN LONGARON
	KLEIN GRUT DOOR CHARLES M. SCHULZ
	Nog verder naar beneden
	Illustratie zonder onderschrift
	Toon Hermans 25 jaar getrouwd
	FORT 'HOOFDDORP' VERKOCHT AAN GEMEENTE HAARLEMMERMEER
	JOHAN CRUIJFF IN HET BOSSCHE SPITSUUR
	APPIE HAPPIE in de zak van Sinterklaas door Dik Bruynesteyn


